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După achiziţia unui apartament într-un
bloc vechi din oraşul Târgu Mureş, familia
Florescu a apelat la designerul de interior
Simona Ungureanu, care le-a oferit soluţii
pentru transformarea spaţiului.
Producţie: Simona Mărginean • Foto: Simona Ungureanu

R

enovarea unui apartament

vechi poate reprezenta o provocare, mai ales din
perspectiva transformării unui spaţiu adesea foarte
mic într-unul funcţional şi încăpător pentru o
familie. În plus, poziţia anterioară a zonei destinată gătitului
(respectiv accesul la apă şi la gaze) limitează de multe ori
amenajarea. În acest caz, după realizarea proiectului de
amenajare s-a ales soluţia mutării blatului de lucru. Acelaşi
lucru s-a făcut şi pentru caloriferul din bucătărie, poziţionat
în mod tradiţional sub geam, care a ajuns în zona de servire
a mesei – un dublu avantaj şi pentru optimizarea spaţiului de
depozitare, dar şi pentru căldură.

În privinţa culorilor, ca şi a materialelor
utilizate la amenajare, alegerea designerului a fost determinată
de percepţia asupra spaţiului foarte
luminos, căruia i s-au asociat nuanţe
armonioase de crem mat (mobilier,
zugrăveala pereţilor
din bucătărie şi
holul apropiat)
precum şi un
contrast oferit de
faianţă (s-a preferat
un model lucios
pentru mai multă
luminozitate) şi
elementele de decor.
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O bucătărie veche
primeşte o nouă viaţă
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O bucătărie dintr-un bloc vechi din Târgu Mureş a devenit
un spaţiu funcţional şi elegant în urma reamenajării.

www.casa-gradina.ro

Trimite-ne şi tu imagini cu transformările din casa ta
pe casasigradina@sanomahearst.ro. Pot deveni
subiecte în revistă.
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Zona de
servit masa
are o notă
de eleganţă
conferită de
formatul ales
– tip bar – şi
de scaunele
elegante care
întregesc
ansamblul.

U

n detaliu interesant este legat de
poziţia aleasă pentru centrala termică şi frigider,
complet ascunse privirii, în locul ocupat înainte
de cămară. Astfel, bucătăria devine în acelaşi timp
mai spaţioasă şi luminoasă.
Blatul de lucru extins şi spaţiul mare de depozitare a fost
cerinţa principală a proprietarilor, alături de posibilitatea
transformării bucătăriei într-un mic birou ocazional pentru
temele lui Mihai, băieţelul de 8 ani al familiei.

Tabloul montat pe peretele de lângă geam dă
o notă de rafinament bucătăriei. Designerul explică alegerea:
adaptarea unei zone de perete denivelat, ieşit în afară. Anterior
un inconvenient, acum zona preferată a proprietarilor, care îl
decorează în funcţie de anotimp cu obiecte preţioase.

despre designer
Simona Ungurean şi-a început
activitatea de designer de interior
în anul 2005 şi a lucrat pentru un
dezvoltator imobiliar important,
acumulând o experienţă valoroasă la
proiecte complexe de amenajare şi
decorare. Această experienţă este acum
fructificată pentru a aduce armonia
naturii în casele iubitorilor de frumos.
www.simonette.ro
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Un perete denivelat devine un colţ decorativ prin montarea
unui tablou şi a unei lămpi.

www.casa-gradina.ro

Faianţa lucioasă în nuanţa mării este nota
de culoare preferată a proprietarilor, care
se relaxează după o zi de muncă în noua
bucătărie caldă şi luminoasă.
www.casa-gradina.ro
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