


Reformes
i bricolatge

Els retocs que 
vols per a  
casa teva
Ja fa temps que penses a canviar 
un terra, repensar el quarto de 
bany o ja saps què fer amb aquella 
habitació... ara et toca escollir com 

Bricolatge i reformes són dues cares de la ma-
teixa moneda, la que et treus de la butxaca 
quan després de massa temps sense interve-

nir a casa teva o, a causa d'algun desperfecte, deci-
deixen posar fil a l'agulla i renovar alguna estança, 
potser el pis o la casa sencera. Bricolatge o reforma 
és la dicotomia de tantes famílies, una elecció en la 
que entren en joc diferents criteris però on preval, 

com passa en tantes altres coses, l'economia. És 
obvi que hi ha aspectes de casa nostra pels que és 
absurd cridar un professional de la mateixa manera 
que una sèrie d'intervencions a la llar no les podem 
fer nosaltres mateixos, ni que fóssim en McGiver.

Per això, a l'hora de la veritat, bricolatge i reformes 
es retroalimenten. El bricolatge ens el fem nosaltres 
mateixos, amb les reformes ens posem en mans de 
l'àmplia nòmina de professionals. I, fins i tot hi posen 
cullerada els psicòlegs, uns i altres ens poden ajudar 
a viure millor. Està estudiat que la rutina amansa i 
que un petit canvi de decoració ens pot fer avinent 
que, amb un sol retoc, el nostre estudi sembli un 
altre o només canviant les finestres, una habitació 
deixi de ser una sauna o una nevera. 
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També a Badalona:
Passeig de la Salut, 88
T 933 881 236

T. 937 416 030
Vía Europa, 202 - 218, Mataró
Pàrquing Gratuït
Horari: de 9 a 21h

Més de 3.000m2 en decoració Passeig de la Salut, 88

37’90€37’90€
IVA inclòs
15 litres
IVA inclòs
15 litres

29’90€29’90€

49’90€49’90€

IVA inclòs

5 litres
Tots els colors!
IVA inclòs

5 litres
Tots els colors!Tots els colors!

38’95€38’95€

Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!

37’90€37’90€37373737IVA inclòs

4 litres
Tots els colors!

IVA inclòs

4 litres
Tots els colors!

37373737IVA inclòs
15 litres

Tots els colors!

IVA inclòs

4 litres
Tots els colors!

37’90€37’90€

3737373737IVA inclòs

4 litres
Tots els colors!

29292929292929

No facis la feina

dues vegades!!

Tria les millors

marques als
millors preus!!
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Trucs que no  
trobaràs als  
manuals
En bricolatge s'aprèn amb ganes, 
buscant la molta informació  
disponible i sobretot amb pràcti-
ca. Però sempre cal tenir presents 
alguns trucs i consells

Si us agrada fer bricolatge i encarregar-vos de 
les reparacions més freqüents a la llar, heu de 
tenir en compte aquesta sèrie de consells >

Alguns consells

• Perquè un cargol entri més fàcilment, unteu-lo 
amb sabó. Si el cargol està oxidat, fiqueu-lo dins un 
got amb coca-cola.

• Si les claus angleses s’han oxidat, deixeu-les un 

Reformes i bricolatge
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temps amb aiguarràs i veure com milloren

• Per absorbir la humitat i evitar l’oxidació, poseu 
un tros de carbó, guix o naftalina a la caixa d’eines.

• Per tallar la fusta contraxapada sense que es tren-
qui, poseu un tros de cinta adhesiva al lloc on voleu 
començar a serrar.

• Per afluixar frontisses, fiqueu oli en una llauna pe-
tita i apliqueu-lo a les frontisses.

• Perquè el tornavís no rellisqui, fregueu-ne la pun-
ta amb guix.

• Si esteu pintant i heu d’interrompre el treball, 
emboliqueu els pinzells amb plàstic, colleu-los per-
què no els quedi aire i es mantindran a punt durant 
moltes hores.

• Manteniu sempre els productes químics allunyats 
de qualsevol font de calor directa i dels rajos del sol.

• Mai treballeu amb nens a prop, encara que penseu 
que no hi ha materials ni eines perilloses al seu abast.•

 Aneu amb compte amb la utilització de les eines i 
sigueu especialment prudents amb l’electricitat. 

núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017
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La solució: 
parquets de click
A Pram trobem el sistema de Kährs

Des que el parquet de fusta 
ve equipat amb el sistema 
de click, com els parquets 

sintètics, s'ha fet encara més fàcil 
la seva col·locació. La firma Kährs 
té una de les gammes més àmplies 
de producte, tant amb gruixos com 
en qualitat i també en diversitat 
d'acabats.

Un sistema patentat de click trans-
versal permet la col·locació sense 
pressionar el material aconseguint 
una fixació d'alta qualitat. Àmplia 
exposició de models des dels més 
clàssics fins a les novetats rústiques.

Completa l'oferta amb marques de qualitat tant en 
parquets sintètics, com laminats, vinílics i de fusta 
tecnològica per a exterior.

Per als clients més exigents, tarima massissa en to-
tes les espècies de fusta.

Reformes i Bricolatge
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CREA EL TEU

590€

DE REGAL
BOSSA DE TRANSPORT

Per transportar totes les teves eines i accessoris al lloc de treball

Distribuïdors oficials

Clau d'impacte 18V Litio-ion

DTW281Z
Tornavís 18V Litio-ion

DFS4562Z

Trepant combinat 18V Litio-ionTrepant combinat 18V Litio-ion

DFS4562Z
2 bateries 5.0Ah.
Carregador ràpid.
Maletí Makpac en equip bàsic.Maletí Makpac en equip bàsic.

DFS4562Z + ESCOLLIR ENTRE:
DTW281Z, DFS4562Z, DHR165Z
DTD148Z, DMR108
Preu IVA no inclòs

Martell lleuger 18V Litio-ion

DHR165Z
Tornavís d'impacte 18V Litio-ion

DTD148Z

DMR108

Pablo Iglesias, 33-35, Mataró, T. 93 798 44 09
Ronda O’Donell, 55, Mataró, T. 93 799 24 51

DE REGAL
BOSSA DE TRANSPORT

Per transportar totes les teves eines i accessoris al lloc de treball
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Pintar la fusta, sí 
si saps com 
i amb quins  
materials
Des de preparar la superfície a  
escollir el material més indicat

Voleu pintar un moble de fusta per recuperar 
el seu aspecte del primer dia? En aquest cas 
preneu nota dels consells que us expliquem 

a continuació, que estan a l’abast de qualsevol afi-
cionat al bricolatge.

Per aconseguir els millors resultats possibles, el pri-
mer de tot serà preparar la superfície, així que no 
oblideu polir el vostre moble i reparar amb massi-
lla tots els possibles desperfectes. Una vegada que 

Reformes i bricolatge
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D'aquesta manera i 
sense a penes des-
peses aconseguim 

donar una vida reno-
vada a un moble vell

hàgiu acabat podreu netejar la superfície del moble 
amb un drap mullat amb aigua. I si ho considereu 
necessari, recordeu passar una espàtula en aquelles 
zones on el paper de vidre no ha estat suficient per 
eliminar les restes de pintura.

Quan la superfície estigui completament llisa i uni-
forme, el següent pas serà pintar el moble amb el 
color que més us agradi. Així que barregeu la pintura 
amb aigua, tal com recomana el fabricant a l’envàs, 
i apliqueu diverses capes de pintura respectant els 
temps d’assecat.

Quan feu aquest pas, no oblideu que heu de pintar 
seguint el dibuix de la veta de la fusta, i sempre en 
la mateixa direcció. 

En unes quantes i senzilles passes haureu aconseguit 
donar nova vida al vostre moble vell, sense neces-
sitat de ser grans experts en aquestes qüestions i 
sense gastar molts diners.s 

núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017
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La millor  
maquinària de 
lloguer per al 
particular 
Germans Homs ofereix una ampli 
lloguer de maquinària, jardineria 
i neteja perquè tu mateix puguis 
treballar a casa

Germans Homs és líder del mercat de lloguer 
de maquinària en molts àmbits, treballa per 
a professionals però també per a particulars, 

que hi tenen l'ajuda oportuna per fer ells mateixos 
els retocs volguts a la llar. Molta gent, molts homes 
i dones són autèntics manetes, capaços de fer ope-
racions a casa nostra en matèries com bricolatge, 
jardineria, reformes però que no disposen d'aque-
lla maquinària específica. Cap problema. Germans 
Homs hi és per ajudar-los llogant el que calgui.   >

Reformes i bricolatge
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L'equip tècnic  
assessora el client

en tot moment

Ampli catàleg a disposició

Amb Germans Homs, doncs, podem disposar en 
fraccions de 24 hores d'aquella màquina específica 
per arreglar el jardí  o l'última novetat del mercat en 
neteja amb aigua a pressió, per posar dos exemples.  
És la millor alternativa a la compra davant situaci-
ons que requereixen maquinària concreta. Amb el 
lloguer estalvies temps, espai, diners i reparacions 
i guanyes en qualitat i última tecnologia. I surt gua-
nyant casa teva.

Val la pena consultar a la seva web l'ampli catàleg a 
disposició dels seus clients, així com el pressupost, 
per atrevir-nos a fer a casa nostra aquelles operaci-
ons que, si contractem a professionals, ens costaran 
un ull de la cara. Germans Homs posa les eines a la 
disposició del particular, tu poses la feina i el resultat 
conjunt està garantit. 

L'àmplia varietat de maquinària en lloguer de Germans 
Homs permet donar resposta a les necessitats dels 
clients. A més disposen d'un equip de tècnics especi-
alitzats per brindar assessorament i realitzar tasques 
de control per a garantir la qualitat i eficiència de les 
màquines en lloguer.  Per a tots els problemes de la 
llar, la maquinària de lloguer de Germans Homs pot 
formar part de la solució. 

• Lloguer de 24h, renovable dia a dia.
• Els clients tenen àrea privada a la web.
• Tota la maquinària té garantia.

núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017
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Col·locar gespa 
sintètica

És un producte molt còmode que 
no ens exigeix cures de jardineria 
contínuament

Veiem què cal fet per a una correcta instal·
lació d’aquesta. En primer lloc cal preparar 
la superfície sobre la qual treballareu. Així, 

haureu de netejar·la bé. Si la gespa artificial anés a 
sobre d’una altra superfície de terra o gespa natural 
haurem d’eliminar les restes abans de procedir i ens 
assegurarem que el terra estigui anivellat. 

En segon lloc, posarem grava o sorra per formar una 
capa compacta de drenatge, i a sobre col·locarem una 
malla que serà la que separarà la gespa d’aquesta 
capa i la mantindrà protegida de la humitat. Fet això, 
retallarem la gespa en diferents peces per cobrir tota 
la superfície i les col·locarem sobre la malla, totes 
en la mateixa direcció. 

Finalment, per fixar la gespa, col·locarem adhesiu a 
les bandes, entre les vores de les diferents peces. 
Només ens quedarà raspallar bé la gespa per a un 
millor acabat.  

Reformes i bricolatge

Tot Brico 11.indd   2 15/3/17   17:41



Modernitzar la 
cuina o el bany

Cristalleries Castro facilita renovar 
la imatge casa nostra amb diferents 
opcions per escollir la que preferim

Cristalleries Castro posa a la teva disposició les 
eines ideals per trobar la millor manera de 
modernitzar l'aspecte de la cuina o del bany 

amb petits canvis que no afecten gaire a l'economia, 
però que garanteixen grans resultats. Amb detalls 
com posar un vidre damunt les rajoles o canviant i 
jugant amb els colors es pot aconseguir un canvi 
destacable en la imatge de l’estança. 

També es pot modificar àmpliament la imatge del 
bany jugant amb els vidres de colors o simplement 
canviant la cortina antiquada per una mampara amb 
vidre transparent, la qual aporta molta amplitud i 
lluminositat. A més, en el cas de no haver-hi fines-
tra, es pot substituir la porta per un vidre glaçat que 
ens donarà llum dins sense perdre la intimitat. No 
necessites obres i es pot posar amb frontisses a les 
batents existents que alhora dóna lluminositat als 
banys petits també ajuda a guanyar espai.

Un aire modern per a la llar

Renovar l'aspecte del teu habitatge i donar-li un aire 
més modern pot ser molt fàcil, sempre adaptant el 
pressupost a les demandes del client. Amb la instal-
lació de petits elements o la separació d’ambients 
amb una paret de vidre que podem personalitzar 
amb un dibuix gravat al gust del client.  

núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017
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Una reforma de 
qualitat
Els quinze anys d'experiència de  
Restapint els avalen a la zona en 
rehabilitacions i reformes d'edificis 
a preus ajustats i sempre amb la 
garantia de la millor qualitat..

Descompte del 5% en  
reformes d'estiu que 

s'encarreguin ara
Necessites una reforma? Rehabilitar la fa-

çana de casa teva? Fer obres? A Restapint 
tenen un servei per a cadascuna d’aques-

tes situacions perquè amb tots els seus profes-
sionals a disposició del client, poden actuar en 
rehabilitacions d’edificis, en façanes, impermeabi-
litzacions, així com en obres, reformes, construc-
cions i tot tipus de necessitats relatives a pintura.  
 
Des de 1995  en el sector, Restapint ha fet interven-
cions no només en edificis i espais de Mataró, però 
també de la comarca i la resta de la província de 
Barcelona i Catalunya. 

'La feina ben feta', per davant de tot  

La qualitat és un dels trets diferencials de Restapint 
que sempre treballa sota el lema ‘la feina ben feta’ i 
que posa a disposició dels clients tots els seus pro-
fessionals més ben qualificats perquè el resultat 
sigui impol·lut. Els avala el seu control de qualitat 
ISO-9001 i ISO-14001. 

Amb tot això i l’arribada del bon temps és propensa 
per a les reformes i per això des de Restapint ofereixen 

un 5 per cent de descompte en tots els treballs que 
s’encarreguin a partir d’ara, com a promoció vàlida 
únicament fins a aquest estiu. L’objectiu? Facilitar 
qualsevol reforma o rehabilitació que es vulgui fer 
perquè tot llueixi tant com es vulgui. 

Reformes i bricolatge
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Vull insonoritzar 
una habitació
Una solució que facilita el descans 
i l'harmonia sota el mateix sostre i 
que és més a l'abast del que sembla.

El confort acústic de les habitacions cada dia 
adquireix més importància. Cal tenir en comp-
te, però, que el soroll no pot eliminar-se per 

complet, però sí que es poden amortir les vibracions 
que produeix. Existeixen molts materials aïllants, que 
són principalment tèrmics, però que ajuden també a 
amortir el soroll. Els materials aïllants més habituals 
són: el suro i aglomerats de fusta, fibres minerals (fi-
bra de vidre o llana de roca), poliestirè expandit, vidre 
cel·lular, escuma de poliuretà i escumes fenòliques.

Parets

Quan existeix una cambra d’aire en el mur base, 
aquesta es pot omplir amb un material aïllant apro-
piat. També es pot crear una doble paret, instal-
lant-hi plaques de pladur, i omplint la cambra amb 
materials aïllants. 

Si no disposeu de prou pressupost, les oueres en-
ganxades a la paret, que després es poden recobrir 
amb roba gruixuda, catifes o tapissos són una solució 
econòmica per aïllar-se una mica del soroll. Folrar les 
parets amb robes gruixudes, omplint-les de cotó o 
goma escuma, pot ser una altra solució per esmorteir, 
alhora que decorativa. El cautxú és un altre material 
econòmic per insonoritzar.  

Reformes i bricolatge
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ILURO

ALUMINIS
La millor garantia al seu Servei

Tel.: 93 757 76 03
Fax: 93 757 83 57
Via Europa, 189-193 (a 50m Decathlon), Mataró
(Obert també dissabtes al matí de 10 a 14 h)
Visiti la nostra nova exposició a:
C. Roselló, 321, Barcelona

 www.aluminiosiluro.com

Instal·ladors oficials Garantia de qualitat

Exigeixi a les seves 
finestres la garantia i 
qualitat del marcat

0% interès

Pagui a 12 mesos
sense interessos
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Finestres amb 
cara nova

Si no podem canviar  
els tancaments, sí que els podem 
posar al dia

Si teniu a casa finestres amb els marcs d’alu-
mini platejat, que han quedat desfasades, i no 
us podeu permetre canviar-les per unes de 

noves, sempre les podeu posar al dia estèticament. 

Però també heu de comprovar que encara fan la 
seva funció aïllant, és a dir, que no deixin escapar la 
calor ni permetin entrar corrents d’aire. Si no aïllen 
correctament, haureu de col·locar-los uns borlets, 
que podeu trobar en qualsevol centre de bricolatge. 
Els millors borlets són els de cautxú, però també són 
bons els d’espuma. La forma més adequada d’instal-
lar-los és en la fulla de la finestra en comptes del marc.

També és bona idea folrar els vidres amb làmines es-
pecials de plàstic que eviten que els raigs UV entrin 
a casa, de manera que a l’estiu no es reescalfaran 
tant les estances.

Renovar els marcs

Quant a l’aspecte dels marcs, podeu renovar-los 
amb pintura. Per això, emmascareu primer el vidre 
i la paret amb cinta adhesiva i, amb un rodet estret, 
apliqueu una capa d’imprimació per a metall i, un 
cop seca, dues o tres capes d’esmalt-laca del color 
que preferiu. 

Reformes i bricolatge
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Aluvidres: 
l’experiència 
en tancaments 
d’alumini

Tots els tancaments d’alumini per a empre-
ses i particulars els tenen a Aluvidres. Una 
infinitat d’acabats que encaixaran amb les 

necessitats dels negocis o amb la decoració de les 
cases, però sempre partint de la base de la qualitat 
i el bon servei. 

Des de fa 25 anys, Aluvidres treballa amb les prime-
res marques del sector, les de més qualitat i amb la 
garantia de l’experiència del seu personal, que fabrica 
tots els productes i realitza un exhaustiu control de 
qualitat final a les instal·lacions pròpies mitjançant 
operaris altament qualificats i especialitzats. 

També altres materials

L’alumini convencional és el producte estrella de la 
casa, però actualment l’empresa també s’ha obert a 
altres materials com el PVC i l’alumini amb ruptura de 
pont tèrmic, que ofereix un millor aïllament a preus 
més assequibles que fa un temps i que garanteix un 
estalvi energètic considerable. 

Tot plegat acompanyat d’un tracte personalitzat 
que busca estudiar les necessitats de cada client 
per oferir-li el producte que més li convingui, sem-
pre amb la garantia de la millor qualitat i la màxima 
protecció per a la llar.   

núm. 1763 del 17 al 23 de març de 2017
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Primeres marques al millor 
preu en tot el necessari en  
construcció
El de Dorotea és, per mèrits propis, el nom 
de referència en materials de construcció. 
Acumula més de 30 anys de venda directa a 
professionals i particulars en cada cop més 
àmbits: a més de construcció, decoració, llar, 
parquets, jardineria, pintures. 

Tot el necessari i sempre apostant per la qualitat, 
fugint d’altres marques que aposten per “gangues” 
a costa de la resposta dels productes i materials. 
Dorotea aposta sempre per primeres marques i un 
assessorament professional.

Pintura TITAN

32,9€
INTERIOR
EXTERIOR

Pintura TITAN

32,9

Batista i Roca, 14 Pol. Ind. Pla d’en Boet · Mataró · T 93 741 28 57

Plat dutxa textura
pissarra
70x100cm 
Disponible en altres
mides i colors.

Laminat Roure
Liverpool
AC4 32
8mm

Batista i Roca, 14 Pol. Ind. Pla d’en Boet · Mataró · T 93 741 28 57
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CONEGUI LA NOSTRA NOVA
SECCIÓ DE CUINES

La qualitat i disseny d'una cuina alemanya al millor preu del mercat.

• Individualitat com a norma.
• 5 anys de garantia.
• Alt estàndard de qualitat.

LES NOSTRES CUINES ALEMANYES

• perfectament organitzades.
• dissenys intemporals.
• arquitectura ergonòmica.

Opción 1. Recomendada

PEFC/04-31-1281

www.bigmatmataro.com ·         Segueix-nos a Facebook: Bigmataro Dorotéa

CONEGUI LA NOSTRA NOVA
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La fusteria 
d'exterior
Les principals funcions dels tan-
caments són l’aïllament tèrmic i 
acústic, alhora que deixen passar la 
llum natural.

La investigació per crear nous models ha 
portat a dissenyar tancaments molt lleu-
gers visualment i que es poden adaptar a 

qualsevol necessitat. Com, per exemple, els tan-
caments que s’instal·len per a separar ambients 
interiors i exteriors i que es presenten com grans 
façanes de vidre que, amb només obrir o tancar 
les vidrieres comuniquen els dos espais eliminant 
les barreres físiques.

Els tancaments amb portes o finestres corredisses 
es poden fabricar amb perfils amb trencament de 
pont tèrmic o amb perfils tradicionals. A més, ens 
permeten optar des del vidre simple amb una fulla 
fins al doble vidre amb quatre fulles, sense oblidar 
el vidre blindat i el panell.

Però, per a garantir una bona protecció dels factors 
externs és molt important la qualitat dels tancaments. 
L’alumini i el vidre són els materials ideals, ja que 
faciliten l’entrada de  llum natural alhora que man-
tenen una temperatura interior adequada. L’alumini 
és resistent i rígid, permet la instal·lació de grans 
superfícies de vidre, el seu manteniment és senzill 
i, a més, no és inflamable. 

Reformes i bricolatge
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Com escollir les 
rajoles
Les rajoles vénen en una infinitat 
de colors, patrons, estils i materials.

L’elecció de les rajoles correctes per a la cuina 
o el bany pot semblar una tasca de grans pro-
porcions, però pot ser fàcil si es té en compte 

la zona que plantegeu cobrir i els seus usos. El tipus 
de lloses que utilitzeu per a la paret de la cuina no 
és igual al que pot anar al terra del bany, així que 
abans d’anar de compres reviseu aquests consells.

• Ubicació: decidiu quina zona cobrireu amb rajoles. 
Per a zones que estiguin en contacte amb greix, 
sabó i aigua, la millor opció són aquelles rajoles de 
superfícies suaus i llises que es puguin netejar amb 

facilitat. Si voleu cobrir el terra del bany, podeu mi-
rar alguna rajola que tingui una mica de textura, 
perquè serà menys lliscant en contacte amb l’aigua 
i serà més segur.

• Color: instal·lar rajoles pren una bona quantitat de 
temps i de diners, per la qual cosa heu de fer una 
inversió duradora. Si no és que planegeu remode-
lar la cuina o bany cada dècada, busqueu patrons i 
colors clàssics.

• Estil: intenteu combinar funcionalitat, longevitat 
i creativitat per crear l’espai perfecte. Per a una 
aparença moderna, busqueu materials nous com 
les rajoles de mosaic de vidre. Per a un look natural, 
proveu amb una pedra d’acabat llis. 

Reformes i bricolatge
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La reforma tal i 
com la volies
Reforma-2, garantia de qualitat

L'empresa Reforma-2, va ser fundada fa 10 
anys, formada per un equip de professionals 
amb 20 anys d'experiència en el sector de 

la construcció. A Reforma-2 els importa molt la sa-
tisfacció dels seus clients, oferint-los un servei que 
s'ajusta a les necessitats d'aquests.

Treballen de forma ràpida, eficient, complint termi-
nis i objectius. La qualitat, el detall del seu treball 
al costat de la comunicació i el tracte que entaulen 
amb els seus clients de forma propera i amb plena 
confiança és el que els diferencia. Són una empresa 
dedicada a les reformes integrals de la llar a la zona 
del Maresme i voltants.

Fan tot tipus de pressupostos sense compromís. Al 
costat dels pressupostos de les cuines proporcio-
nen la possibilitat de visualitzar el projecte en 3D, 
perquè el client pugui previsualitzar com quedaria 
la cuina reformada.  

Després

Abans
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Atreveix-te amb 
el color dins de la 
cuina
Les fustes lacades fan possible 
donar un toc de color a la cuina, 
perquè aconseguiu l’aparença que 
reflecteixi els vostres gustos

Repassem les diferents opcions que tenim perquè 
la nostra cuina respiri originalitats.

Vermell 

Aporten intensitat, força, passió i energia. Són ideals 
per combinar-los amb blancs, vidre i acer.

Groc

Aporta energia i entusiasme. La millor combinació 
és amb acer.

Reformes i bricolatge
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Una alternativa de 
color econòmica i que 
renovarà per complet 

la teva cuina

Carbassa: 

Transmet moviment i activitat. La millor opció és 
combinar-lo amb acer.

Verd 

Verd herba: És un to molt cridaner, recomanable per 
a cuines juvenils, dóna frescor i vitalitat. Combineu-lo 
amb fustes de roure i taulells lacats de blanc.

Verd molsa, verd poma, verd esperança i verd clar: 
Són una altra modalitat de verds menys cridaners, 
que aporten vitalitat i relaxació. 

Es combinen molt bé amb fustes i mobles lacats 
de blanc.

Blau

Blau grisós: Aporta ordre, tranquil·litat, estabilitat 
i confiança. Combinat amb fusta en tons clars dóna 
lluminositat, i amb l’acer, un toc més funcional.

Blau safir: Aporta fortalesa i decisió, encara que 
ha de col·locar-se en llocs molt lluminosos per no 
enfosquir la cuina. Es combina molt bé amb l’acer 
inoxidable i el vidre. 
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L'aposta per 
l'interiorisme de 
qualitat 
L’empresa Castelo Studi de disseny 
d’interiors enfoca principalment la 
seva tasca a clients professionals 
en el sector i es caracteritza per la 
cura en els detalls

Castelo Studi és un estudi de disseny d’interi-
orisme situat al Carrer Bonaire amb més de 
25 anys d’experiència en el sector que re-

centment ha inaugurat la seva nova botiga. Aquesta 
exposa dissenys de diverses estances de la casa com 
la cuina, el bany o l’estudi. Castelo Studi treballa en 
el disseny interior de tot l'habitatge, tant les zones 
exteriors com les interiors i és per aquest motiu que 
també ofereixen material i dissenys de mobiliari d’es-
pais exteriors dels habitatges. 

Reformes i bricolatge
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Prioritzar les necessitats del client 

L’estudi destaca per la seva aposta per la qualitat 
dels materials i els acabats, així com per oferir un 
ventall ampli d’estils. Des de Castelo Studi ofereixen 
un servei molt curós i mil·limetrat, dissenyant al de-
tall tots els elements. 

Gràcies a la seva varietat de productes de marques 
internacionals de referència majoritàriament italianes 
com Aran Cucine (arancucine.it) i d'altres com Inalco 

(inalco.es) poden donar resposta i adaptar-se a totes 
les necessitats del client professional.

Un estudi de referència

Castelo Studi està format per diversos professionals 
del sector de la decoració i l’interiorisme i dirigeix la 
seva tasca majoritàriament a clients professionals 
com promotors o arquitectes. L’estudi ha participat 
en moltes obres a la comarca del Maresme com, per 
exemple, l’actual promoció de Maresmed. 
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www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró
info@egraupera.com
www.egraupera.com

#GentGraupera
"Persones amb elevat grau de 
despreocupació de la seva calefacció 
i aigua calenta, provocada per un 
excel·lent servei de manteniment"

Desplaçament en 
menys de 24 hores.

Hores tècnic 
il·limitades incloses
en el contracte.

Recanvis originals

Més de 40 anys al teu servei

Les portes més 
adequades
Amb les portes adequades es pot 
guanyar espai a casa, aconseguir 
que entri més llum a una habitació 
o canviar l’estètica de la decoració

Generalment, les portes d’interior són de fus-
ta, però també n’hi ha d’alumini. Les de fusta 
es venen en diferents estructures de més o 

menys qualitat i resistència.

Les portes de fusta massissa són les més resistents 
i duradores. Però són molt sensibles als factors am-
bientals, com la humitat o el canvi de temperatura, 
que poden alterar-ne el grau de dilatació i afectar 
l’ajustament al marc. 

Les portes xapades són les més comunes. Estan fa-
bricades en conglomerat xapat amb fusta. Són bas-
tant resistents, ofereixen un bon nivell d’aïllament, 
són més lleugeres i més econòmiques.

Les portes buides per dins són una alternativa eco-
nòmica, però són menys duradores i aïllen poc dels 
sorolls o les temperatures.

Les portes d’alumini acostumen a utilitzar-se per co-
municar el jardí, la terrassa i fins i tot en cuines. Són 
fàcils de netejar i són resistents a les inclemències.

Existeixen tres formes d’obertura: batents, corredis-
ses i plegables. Les batents necessiten espai lliure en 
la seva trajectòria, en canvi les corredisses es poden 
instal·lar en un envà doble. 

Reformes i bricolatge
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CUINES i BANYS

35años

DE EXPERIENCIA

3.200€3.200€

BAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETO

COCINA COMPLETACOCINA COMPLETA

PISO COMPLETOPISO COMPLETO

CAMBIO PLATO DE DUCHACAMBIO PLATO DE DUCHA

485€485€

desde

desde

desde

10.790€10.790€

5.500€5.500€

•  Entre 15-20 m2 de pared.
•  Retirada del mobiliario y sanitarios
 existentes.
•  Retirada del revestimiento existente.
•  Instalaciones nuevas de electricidad
 y fontanería.
•  Nuevo revestimiento (pared y suelo).    

desde

•  Plato de ducha antideslizante.
•  WC The Gap Roca o similar.
•  Conjunto mueble
 completo (hasta 80 cm).
•  Grifería lavabo y ducha.  

•  Entre 20-25 m2 de pared.
•  Retirada del mobiliario existente.
•  Retirada del revestimiento existente.
•  Instalaciones nuevas de electricidad
 y fontanería.
•  Nuevo revestimiento (pared y suelo).
•  Techo de aluminio + iluminación led.  

•  2’40 m. lineales de mobiliario.
•  Encimera laminada alta presión.
•  Electrodomésticos (campana,
 horno, fogones de gas,
 fregadero, grifería.  

•  Cocina integral (Paredes 25 m2 + 5 m2 de suelo).
•  Baño Integral (Paredes 20 m2 + 3 m2 de suelo).
•  Puertas Macizas (6 U lisas + 1 U vidriera).

REGALO DE ASIDERO

REGALO DE MAMPARA

REGALO DE MICROONDAS

REGALO DE MAMPARA Y MICROONDAS

ELECTRICIDADAD D · FONTATAT NERÍA · CARPINTERÍAARPINTERÍAARPINTERÍ  (A (A MADERARAR · ALUMINIO) · MAMPAPAP RARAR SASA  DUCHA · PINTURARAR · AIRE ACACA ONDICIONADO · COCINASASA  · CALEFAFAF CACA CIÓN · PAPAP RQUET

www.reformesdecor.com

HOSPITALET
Principe de Bergara, 40
L’Hospitalet del Llobregat

  931 065 037
Sólo tardes 16:00h. a 20:00h.

BARCELONÉS
Pg. Maragall, 19 - 21
Barcelona

  935 136 347
   665 847 240

MATARÓ
Av. del Maresme 389, 
Mataró

  937 574 512
  692 058 155  

EN
8 HORAS

EN
7 DÍAS

•  Retirada de bañera existente.
•  Colocación de plato de ducha antideslizante (hasta 120 cm).
•  Revestimiento de pared hasta la altura de la bañera
 (azulejos incluidos) hasta 3m2.
•  No se incluye la mampara de ducha.    

 MATARÓ

    937 574 512 - 692 058 155

   ReformesDecor
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Alumini o PVC, 
tu esculls
A l’hora de pensar en reformar les 
finestres, sorgeix el dubte: PVC o 
alumini?

No hi ha cap bíblia ni llibre sagrat que ens 
il·lumini en l'elecció. L'important és saber 
per què hem d'escollir una opció o l'altra, 

així com escollir bé els instal·ladors de la mateixa. 

PVC

Per què m'haig de decidir pel PVC per les finestres 
i portes de casa meva?

Les altes prestacions del PVC fan que el tancament 

Reformes i bricolatge

Tot Brico 31,32.indd   2 15/3/17   19:05



tingui un excel·lent aïllament tèrmic i acústic.

Igualment, els tancaments de PVC tenen una llarga 
durabilitat i una gran resistència mecànica.

El PVC ofereix uns acabats de fusta càlids i de gran 
realisme.

Les finestres de PVC no requereixen cap tipus de 
manteniment.

Alumini

Per què hauria de pensar en l'alumini pels tanca-
ments de casa meva?

L'alumini amb trencament de pont tèrmic, combinat 

amb un vidre tèrmic, ofereix unes 
bones prestacions tèrmiques.

Ofereix una gran flexibilitat, tant 
pel que fa a formes com a mides.

L'alumini disposa d'un extens 
ventall de colors. Un bon tan-
cament d'alumini pràcticament 
no requereix manteniment. 
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Obres i projectes, s.l.

www.avisa.cat | info@avisa.cat
M. 667 412 272 | 667 412 273

Més de 20 anys d’experiència
en reformes i edificació

DEMANA
PRESSUPOST

SENSE
COMPROMÍS

PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM

Envans de pladur 
o totxo
Hem de fer un envà nou a casa i 
dubtem entre dos materials, a l'hora 
de demanar pressupost per a la 
reforma. Què hem de valorar, per 
escollir?

Plaques de guix laminat

Pladur és la manera en què comunament s’anomenen 
els envans de placa de guix laminat o PYL. 

• Avantatges:

Neteja en obra. Els envans es fan en sec, per la qual 
cosa l’obra es manté més neta. 

info@lmpintors.com

•  Empresa familiar de pintors, especialistes en
     interiors, façanes i decoració. 

• M aterial de primera qualitat, al millor preu i 
     amb la màxima rapidesa i netedat. 

OFERTA 
ESPECIAL

MATERIAL GRATUÏT

Truqui i demani pressupost sense cap compromís!

Reformes i bricolatge

Tot Brico 33,34.indd   2 15/3/17   19:11



El pladur és molt més 
econòmic

Rapidesa d’execució. Els envans de PYL són un producte industrialit-
zat, per la qual cosa la seva col·locació és molt més ràpida. 

Millors acabats. La placa de Pladur ve pràcticament acabada a falta 
de la pintura o la rajola.

Gran aïllament tèrmic i acústic. Entre les plaques poden i s’han d’in-
troduir aïllants tèrmics i acústics.

• Inconvenients:

Trepants i fixacions. Si no estem familiaritzats amb aquest tipus de 
material i els seus sistemes de fixació, penjar un quadre pot ser una 
tasca àrdua. Però la seva capacitat portant és bona i pot reforçar-se.

Envans de totxo

• Avantatges:

Robustesa. Els envans de totxo són menys delicats.

Trepants i fixacions. Els sistemes de fixació són molt més senzills. La 
resistència al pes de mobles és bona.

• Inconvenients:

Menor aïllament tèrmic i acústic. A diferència del Pladur, l’envà de 
totxo no s’aïlla amb materials específics. 

SISTEMAS DE ALUMINIO Y

T 937 579 909 · M 647 440 784
www.mtmetal.es · info@mtmetal.es  

C/ Pineda, 11,  MATARÓ

HIERRO

info@lmpintors.com

•  Empresa familiar de pintors, especialistes en
     interiors, façanes i decoració. 

• M aterial de primera qualitat, al millor preu i 
     amb la màxima rapidesa i netedat. 

OFERTA 
ESPECIAL

MATERIAL GRATUÏT

Truqui i demani pressupost sense cap compromís!
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L'aïllament  
tèrmic
Quan s’ha d’aïllar  
tèrmicament una casa?

• Quan comproveu que no resulta confortable i pas-
seu excessiu fred i/o calor.

• Quan la despesa en calefacció i/o aire condicionat 
sigui desorbitada.

• Quan detecteu la presència d’humitat: taques, 
verdet, pintura que es desprèn, males olors, vidres 
entelats, gotes...

• Quan percebeu corrents d’aire, malgrat tenir portes 
i finestres tancades.

Mesures a prendre per aïllar

• Revestir les parets exteriors, és a dir, aixecar envans 
interns a base de panells de guix laminat, deixant una 
cambra d’aire que s’ha de farcir amb materials aïllants.

• Baixar els sostres fent falsos sostres, que també 
es poden farcir amb material aïllant.

• Col·locar finestres amb doble o triple vidre, i millor 
si són d’alumini, amb sistema RPT (trencament de 
pont tèrmic).

• Instal·lar plaques de guix amb material aïllant sota 
els paviments.

• Col·locar plints sota de les portes i rivets a les fi-
nestres. En aquest cas, els millors són els de cautxú 
enfront dels d’escuma. 

Reformes i bricolatge
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Solucions  
individualitzades 
per a cada client
Aïllaments tècnics té taller propi,  
treballa amb Innaltech i ofereix un 
servei personalitzat i assessora-
ment al client

Aïllaments Tècnics és, des del 2006, una 
empresa especialitzada en alumini tot i que 
també ofereix serveis integrals per a la llar 

en fusteria o vidres. Es tracta d’una firma que disposa 
de taller propi pel que pot completar tota la cadena 
del procés i oferir les solucions més ràpides per a 
cada necessitat. Treballen per a tot tipus de client, 
sigui professional, particular, empreses o comunitats 
i tenen en l’atenció personalitzada el seu segell de 
qualitat i de tracte preferencial pel client.

És la firma distribuïdora d’Innaltech, una forma líder 
del mercat. Treballen en el seu taller propi de més de 
500 metres quadrats i amb materials provinents de 
fàbriques properes pel que poden oferir productes 
amb major rapidesa que altres firmes, que depenen 
de proveïdors de la resta de l’Estat.  

Pressupost personalitzat

Aïllaments Tècnics treballa amb pressupostos indi-
vidualitzats en cada cas, que aposten per explicar 
al client. No es donen tarifes de xifres fredes i aïlla-
des sinó que s'explica la intervenció que cal fer, les 
diferents opcions, les gammes de productes i preus 
sobre la qual triar i s'assessora el client per escollir 
l'opció que més s'avingui a les necessitats i disposició 
econòmica. Aquest valor afegit, que situa el client 
al centre de la decisió converteix cada cas en únic i 
cada solució en la més indicada. 

Reformes i bricolatge
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