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Casa teva necessita 
més que retocs

Bon moment per modernitzar 
instal·lacions, adaptar espais o 
aprofitar canvis d'instal·lacions i 
donar un nou aire a casa nostra

Fer reformes a casa és com posar-se a règim 
per perdre pes. No n'hi ha prou amb què sigui 
un projecte o un propòsit, cada cop és més 

evident que fa falta i arriba un moment en què toca 
fer un pensament. Ara, precisament pel moment de 
l'any en què ens trobem, pot ser adient de seure un 
moment i refl exionar sobre totes aquelles actuaci-
ons que havies pensat per casa teva i que has anat 

ajornant. Com sempre, agafa paper i llapis, prioritza 
allò que necessitis i actua en conseqüència. En mans 
de professionals la teva casa pot girar com un mitjó. 
Ens posem mans a la feina.

Les reformes poden ser 
parcials i totals i han de 

ser vistes, també, com una 
inversió que donarà més 

valor al teu immoble
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El restlyling i la 
reforma, un nou estil

Darrerament reformar la llar o part 
d'ella s'ha posat molt de moda per 
aconseguir un nou aspecte més 
modern

Existeixen moltes empreses de reformes que 
ofereixen serveis per canviar l'aspecte del 
local, habitatge o de l'ofi cina per crear un 

espai nou, modern i diferent i un espai que, sobre-
tot, prometen que ens farà sentir i viure millor. Cal 
tenir en compte, però, que darrere les reformes no 
només hi ha el component estètic, sinó també que 
el nou aspecte serà un refl ex de qui som, quines són 
les nostres prioritats i com volem gaudir de l'espai.

En la llar restyling signifi ca un canvi en l'aspecte 
d'alguna estança o del conjunt del pis sense entrar 
en una reforma completa. Canviant la decoració de 
l'espai i alguns objectes, obtindrem l'efecte desitjat.

Després del gran boom que han viscut les reformes 
i el restyling, han nascut nombroses empreses i pro-
fessionals del sector que ofereixen els seus serveis 
per. Cal cercar un bon professional que compleixi 
les expectatives per no acabar amb un resultat que 
decebi al client. A més, cada vegada més, els clients 
volen prendre el control de la reforma o el canvi d'as-
pecte, donant indicacions precises, i decidint fi ns a 
l'última coma de la seva reforma. Sovint, els profes-
sionals es troben amb un marge mínim d'actuació.
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La moda dels lofts

Van néixer a Nova York de la 
mà d'estudiants i artistes que 
aprofitaven naus industrials per 
viure a baix cost i s'han convertit 
en els habitatges de moda

Pisos de petites dimensions, amb un espai 
obert que actua com a cuina, menjador, sala 
d'estar i dormitori: així són els populars lofts. 

Aquests habitatges s'han convertit en l'opció esco-
llida per la majoria de persones que viuen en un 
pis petit i que volen reformar-lo per convertir-lo en 
un habitatge modern, funcional i que aprofi ti fi ns a 
l'últim racó d'espai.

Reformar la llar i convertir-la en un loft ofereix molts 
avantatges a part de l'aprofi tament de l'espai com, per 
exemple, que l'obertura de l'espai aporta una major 
lluminositat a l'estança. Eliminar el màxim nombre 
de parets permet una entrada més potent de llum 
natural que canviarà l'ambient de la llar. També cal 

destacar que crear un loft no té per què signifi car 
una pèrdua d'intimitat: l'espai del dormitori pot se-
parar-se de la sala amb un moble que doni intimitat 
al llit però mantingui la lluminositat.

L'origen dels lofts

Molts desconeixen que els primers lofts no eren 
espais de luxe, sinó que van néixer a Nova York de 
la mà d'artistes i estudiants que no podien assumir 
l'elevat preu dels lloguers. És per això que van optar 
per llogar velles naus industrials en desús que legal-
ment no podien ser habitades, per convertir-les en 
els seus lofts. Temps més tard, aquest moviment >
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de les classes socials més baixes va ser adoptat pels 
amants de la moda, els quals volien simular un aire 
bohemi. Aquests els van convertir en petits espais 
de luxe on vivien amb comoditat.

La reforma

Aquells que vulguin fer una reforma i crear el seu 
propi loft, han de contractar uns professionals que 
estudiïn el tipus de llar i determinin quines parets es 
poden tirar a terra i quines formen part de l'estruc-
tura. A partir d'aquí, ens aconsellaran la distribució 
del loft i podrem començar la reforma. Un dissenya-
dor d'interiors ens ajudarà a redistribuir els espais 

de les classes socials més baixes va ser adoptat pels 
amants de la moda, els quals volien simular un aire 
bohemi. Aquests els van convertir en petits espais 
de luxe on vivien amb comoditat.

Aquells que vulguin fer una reforma i crear el seu 
propi loft, han de contractar uns professionals que 
estudiïn el tipus de llar i determinin quines parets es 
poden tirar a terra i quines formen part de l'estruc-
tura. A partir d'aquí, ens aconsellaran la distribució 
del loft i podrem començar la reforma. Un dissenya-
dor d'interiors ens ajudarà a redistribuir els espais 
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TOTA
L'ACTUALITAT

@totmataro

La climatització per 
sostre radiant

Per aquells que vulguin fer una 
reforma per millorar la climatitza-
ció de la llar, aquesta és una opció 
eficient i que estalvia combusti-
ble davant la instal·lació de terra 
radiant

Una alternativa cada vegada més utilitzada per 
cobrir les necessitats de climatització d’un 
habitatge és la calefacció per sostre radiant 

per circuit d’aigua calenta. L’efi ciència d’aquest siste-
ma es basa en l'elevat estalvi energètic a través de 
la transmissió de calor per radiació, que permet no 
desaprofi tar la calor. Aquest sistema de climatitza-
ció ja s'ha utilitzat des de fa més de mig segle en els 
països del centre i el nord d’Europa i ha demostrat 
ser molt efi cient. >
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És el sistema de 
climatització preferit als 
països europeus de més 

mesos de fred

TOTA
L'ACTUALITAT

@totmataro

Caldera de funcionament igual

La gran novetat és la seva incorporació a l’entorn 
domèstic, per la qual es requereix una caldera com 
a font de calor i un fals sostre que incorpora en la 
seva part superior tubs i difusors tèrmics. La calde-
ra funciona exactament igual que en els sistemes 
tradicionals i l’aigua fl ueix per unes conduccions 
estàndard. La diferència és, però, que l’emissió de 
la calor es produeix mitjançant infraroigs.

Millor que el terra radiant

Un sistema de climatització semblant és el de terra 
radiant però el de sostre radiant presenta diversos 
avantatges davant d’aquest com, per exemple, que es 
necessita menys mà d'obra per a la seva instal·lació 
i que és més senzill de substituir. A més, l’estalvi de 
combustible és signifi catiu, ja que s’aconsegueix la 
mateixa temperatura ambient amb menor tempe-
ratura de l’aigua.

La tendència climatològica apunta a un progressiu 
canvi climàtic cap a condicions extremes pel que 
tenir sistema efi cient de climatització serà clau en 
clau de futur. 
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Els millors estils de 
cuina

Pels que vulguin una nova cuina 
a la seva llar, descobrim les cinc 
tendències d'interiorisme i 
decoració que mai passen de moda

Escollir una tendència d'interiorisme per a la 
reforma de la cuina, que respongui als nostres 
gustos i sigui funcional no és fàcil i és una 

decisió que pot costar un temps. Cal, però, no pre-
cipitar-se i decidir-ho amb calma per tal de prendre 
una decisió encertada, tant si es vol fer una reforma 
total com parcial. Escollir colors i elements que any 
rere any fi gurin a les revistes de disseny d'interiors 
és una aposta segura. A continuació ens proposem 
descobrir els cinc tipus de cuina que no passen mai 
de moda, una llista per donar idees sobre reformes 
i interiorisme a la cuina que mai falla. >
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La cuina oberta i 
l'americana són aquelles 
que no tenen parets que 

la separin d'altres 
habitacions

Els 5 principals estils de cuina

En primer lloc cal mencionar la cuina amb illa cen-
tral, un element que augmenta l'espai d'emmagat-
zematge, la zona per cuinar i es converteixen en el 
centre de vida d'aquesta estança. A més, si l'espai 
de la cuina és limitat, també s'hi pot instal·lar una illa 
central de menor grandària que s'adapti a la mida 
d'aquesta. Només cal mesurar l'espai, buscar mobles 
adequats i... "voilà", una cuina a mida amb illa central. 

En segon lloc tenim la cuina minimalista, un es-
pai senzill però amb una personalitat pròpia i amb 
els tocs de decoració que esculli el client. L'estil 
d'aquesta sol ser sobri, amb línies rectes i amb un 
gran ordre visual i s'utilitzen materials innovadors 
o d'acer. Seguim amb la cuina rústica, aquella que 
evita el futurisme i la modernitat, quedant-se amb els 
elements tradicionals de fusta, mobles amb relleu i 
electrodomèstics a la vista. Aquest estil genera una 
sensació de calidesa, és pràctic i visualment bonic. En 
quart lloc, destaca la cada cop més habitual cuina 
oberta o americana, aquelles que no tenen parets 
que la separin del menjador o sala d'estar. Per últim, 
cal mencionar la cuina en blanc i negre, un clàssic 
que mai passa de moda, el qual combina aquests 
dos colors bàsics i que s'adapta a tots els gustos i 
espais possibles. 
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Redecorar amb pocs 
diners

Encara que el pressupost sigui 
baix, existeixen moltes maneres 
senzilles de canviar l'aspecte de la 
llar d'una manera visible i donar-li 
un toc especial.

Sovint podem cansar-nos de l'aspecte repe-
titiu de la nostra llar, sempre amb els ma-
teixos mobles, els mateixos colors i repetint 

elements decoratius. Per donar-li un toc diferent i 
canviar l'aspecte de manera radical, caldria invertir 
força diners en mobles nous i elements decoratius 
diferents, una despesa que sovint no volem o podem 

assumir. Tot i això, redecorar la llar pot ser barat i 
fàcil amb els següents trucs i consells pràctics que 
relatem a continuació.

Canviar l'aspecte

Es pot modifi car l'aspecte actualitzant els coixins que 
hi ha al sofà de casa, canviar-los les fundes perquè 
tinguin colors i estampats diferents o comprant un 
joc de llençols nous pel llit. O entapissar les cadires 
del menjador, canviar les cortines i persianes que 
hi ha davant les fi nestres o decorar les parets amb 
marcs de fotografi es de diferents dimensions o amb 
quadres artístics, són alguns dels trucs que canvi-
aran de manera ràpida i visible l'aspecte de la llar.

Reformes i bricolatge
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Canviar el color 
de casa

Pintar d'una tonalitat nova pot 
canviar per complet la percepció 
que ens transmet una habitació

Una manera de canviar l'aspecte de la 
llar de manera visible és repintant les 
parets de colors diferents perquè amb 

pocs litres de pintura, transformarem l'habita-
ció de cap a peus. Un altre truc és repensar els 
elements decoratius i funcionals dels quals 
disposem a la llar movent-los de lloc. Així 
doncs, per exemple, si canviem de lloc 
el sofà, la televisió i la taula del men-
jador, la sala d'estar lluirà diferent 
sense gastar ni un euro.

Perdre la por a la pintura

Respecte la pintura és important 
perdre-li la por. Tant si escollim 
fer-ho nosaltres com confi ar en 
professionals, hem de ser exigents 
amb l'aspecte de les nostres parets 
i atrevits amb el plantejament de 
canvis. Pintar fa mandra, sí, però 
els resultats sempre són evidents! 
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El mosaic per al bany 
o la cuina

Són les rajoles clàssiques de tota la 
vida, les blanques, però s’utilitzen 
de manera diferent

Voleu saber quin és el mosaic de moda per al 
vostre bany o cuina i com aplicar-lo? Són les 
rajoles clàssiques de tota la vida, les blanques, 

però s’utilitzen de manera diferent, si abans es feia 
l’impossible perquè la junta no es veiés, ara s’accentua 
al màxim, amb un color fosc. Podeu utilitzar la matei-
xa rajola tant per al bany com per a la cuina, el seu 
look neutre fa que s’adapti a tot arreu, el toc original 
el dóna la junta que accentua el format de la rajola. 
Podeu escollir entre quadrades, hexagonals, rectan-
gulars, planes o bisellades amb una mica de volum.

Apliqueu-les com vulgueu, en terra i parets, fi ns i tot 
en els taulells de la cuina, podeu combinar diferents 
formats: al terra, un hexàgon; al taulell, un quadrat 
i a les parets, el rectangle. Podeu fer el mateix per 
revestir el bany, en terres, parets, banyera i taulell. 
També queda genial si combineu rajoles blanques amb 
negres, creareu un look monocromàtic de contrastos, 
el terra en negre i les parets blanques o combinar 
en el mateix revestiment els dos colors.

Totes aquestes idees són aplicables a qualsevol tipus 
de decoració, per a cases rústiques, o vintage, per a 
estils nòrdics o minimalistes, o per a lofts industrials 
i eclèctics; els complements són els que acabaran 
de donar la personalitat que busqueu.

Reformes i bricolatge
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FINESTRES
D’ALUMINI A MIDA

TUBS D'ALUMINI EN 
DIVERSOS ACABATS 
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VENDA I MANIPULAT
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La fàbrica de les finestres
Alufactory posseeix un fort coneixement del sector de la carpintería d'alumini i tancaments fruit de la seva dilatada experiència en el 
sector. Tot el nostre personal té una dilatada experiència tècnica i l'adequada qualificació professional. Disposem de més de 2000 m² 
d'instal·lacions, tallers, magatzem i oficines tècniques en una sola ubicació. Estudiem, desenvolupem i produïm tancaments

per a tot tipus de projectes, per a professionals, arquitectes, etc.

Que no t’enredin
Demana el certificat energètic

C/ Riera d’Argentona 2, Pol. El Cros (Cabrera de Mar)
(Al costat benzinera del Cros, direc. Carrefour) 

Web: www.alufactory.es
Email: info@alufactory.esT. 93 756 05 05
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L'harmonia 
i la vitalitat 
del Feng Shui

Es tracta d'una filosofia xinesa 
que ajuda a obtenir una casa 
simple i confortable, amb un espai 
net i lluminós i un flux d'energia 
positiva

Pels que vulguin redecorar o reformar la llar i vulguin obtenir un 
resultat ple de vitalitat, energia positiva i harmonia, els princi-
pis del Feng Shui són el millor aliat. És una fi losofi a xinesa que 

busca viure en una casa simple i còmode, on es prescindeixi d'elements 
inútils, amb una alta presència d'aigua, plantes i sol perquè l'energia 
fl ueixi lliurement. A continuació repassem les regles bàsiques d'aques-
ta fi losofi a xinesa que cada vegada més llars adopten per aconseguir 
un espai airejat, net i lluminós.

Set consells per aplicar-lo a casa

1. S'aconsella que tota la casa es buidi d'objectes que no s'utilitzen i 
que, com a norma general, les habitacions no tinguin més de la meitat 
d'espai ocupat per mobles.

2. L'ideal segons aquesta fi losofi a és que la porta d'entrada a la casa 
–la qual ha d'estar acompanyada de plantes i ha de ser de fusta– esti-
gui orientada cap al sud. Com que en molts casos això no és possible, 
s'aconsella posar una brúixola que enfoqui el sud a prop de la porta.

3. El llit ha d'estar orientat a la paret nord-est de l'habitació però no 
ha d'arribar a establir contacte directe amb aquesta.

4. Cal que el dormitori tingui els 
mobles simètrics i que el mirall si-
gui rodó i estigui a l'entrada.

5. La porta del bany ha d'estar sem-
pre tancada i es recomana que dins 
hi hagi una planta de clima humit.

6. Les cuines que donen al men-
jador de la casa i les delimitades 
només per una taula de fusta són 
les més recomanades. Cal saber 
que aquesta estança és una de les 
claus perquè uneix els elements 
bàsics del Feng Shui: el terra, la 
fusta, el foc, el metall i l'aigua. >

Reformes i bricolatge
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Reformes integrals.
Inspecció tècnica d’edificis (ITE).
Assessorament particulars
i comunitats.
Taxacions.
Projectes tècnics.

670 053 959

7. La cuina també ha de tenir fi nestres prop dels 
fogons perquè l'aire circuli. 

Els colors del Feng Shui

Els colors escollits per a la llar també tenen una gran 
infl uència en el Feng Shui. 

Així doncs, per exemple, el vermell és un color que 
serveix per atraure l'atenció cap a un punt però que 
s'ha d'utilitzar amb moderació. Per altra banda, el 
color marró o color terra és un bon aliat pel dormi-
tori i la sala d'estar perquè ens aporta tranquil·litat i 
descans i el blau és una bona opció per al dormitori 
perquè genera frescor i tranquil·litat. 

El rosa, per exemple, és un bon aliat per a aconse-
guir un efecte relaxant i el groc aporta alegria i bon 
ambient, una bona elecció per a la cuina.

L'aplicació d'aquest 
mètode és cada 

vegada més comuna 
a les nostres llars

més enllà de 
l'origen molt 

concret del mateix

núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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Trucs bàsics 
de 'primer de 
bricolatge'

Els més manetes se'ls sabran de 
memòria i aquells que ja odiaven 
la marqueteria a escola potser així 
s'atreviran amb les feines de casa.

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 

pràctics que us facilitaran molt aquesta tasca:

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

- Si les claus angleses s’han oxidat, deixeu-les un 
temps amb aiguarràs.

- 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 afl uixar frontisses, fi queu 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.

- 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.

Reformes i bricolatge

ESPECIAL BRICOLATGE 30-39.indd   8 14/03/2018   18:38



Sin título-5   1 13/3/18   17:13



Les APPS per ser 
un manetes

Descobrim diverses aplicacions 
mòbil que ens ensenyaran a fer 
bricolatge des de casa per persona-
litzar la nostra llar

Fa uns anys es va popularitzar l'expressió 
en anglès DIY, "do it by yourself" o fes-
ho tu mateix, que promou el bricolatge 

des de casa sense necessitat de ser un expert 
ni de contractar a algun professional. Per acon-
seguir-ho, però, necessitem accedir a consells, 
recomanacions i trucs que ens guiïn per obtenir 
un bon resultat. Amb el boom de les aplicaci-
ons mòbil o APP, ser un manetes és més fàcil. 

Descobrim a continuació algunes aplicacions 
adaptades tant als més manetes, com als més 
destralers:

Reformes i bricolatge
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'DIY Project Ideas' 

Una eina en format galeria plena d'idees pels que 
volen "crear alguna cosa original i única del no res". 
L'aplicació ofereix idees per a llars petites, grans jar-
dins, projectes per a fer amb nens i nenes, i molt més.

'Bricolaje palets'

Si tens palets de fusta vells i en desús i vols donar-los 
una nova vida, aquesta APP t'ensenya pas a pas 
com crear mobles de fusta reutilitzant els palets. 

Així doncs, aquests es podran convertir en mobles 
funcionals o en elements decoratius que donaran un 
nou aspecte a la llar de manera gratuïta i responsa-
ble amb el medi ambient.

'Bricolaje fácil App'

Invertir part del temps lliure en la llar per millorar-ne 
l'aspecte i convertir-te en un manetes és possible grà-
cies a aquesta aplicació, la qual es proposa resoldre 
dubtes, ajudar a realitzar tasques de reforma, oferir 
noves idees, treballar amb diversos materials, etc.

'Magicplan'

Si necessites saber les mides d'una estança o les ca-
racterístiques del teu pis per poder comprar mobles 
o reformar-ne elements, aquesta aplicació gratuïta 
és l'eina adient. Treballa amb la realitat augmentada 
per crear un pla del pis a partir de les fotos que fem 
de cada habitació.

'Dissenys de la pintura interio'

Una de les petites reformes més comunes que fem 
sense l'ajuda de professionals és la de pintar les 
parets de l'habitatge. Per a tots els inexperts en la 
matèria, aquesta APP informa dels problemes amb 
els quals ens podem trobar en pintar les parets i com 
evitar-los o solucionar-los. 

núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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Idees fàcils per 
reutilitzar els palets

Reutilitzar els palets és molt fàcil, 
només s'han de tenir ganes de fer 
una mica de bricolatge a casa i 
tenir les eines necessàries: pintu-
ra, un trepant, una barrina i unes 
cordes de soga fina

Si voleu descobrir algunes idees molt interes-
sants i funcionals per reutilitzar els palets de 
fusta, no us perdeu els consells per fabricar 

una taula penjada del sostre i unes pissarres decora-
tives molt originals i que podeu crear al vostre gust.

La taula penjada

En primer lloc, cal tenir cura que la fusta estigui ben 

Reformes i bricolatge
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Els tutorials d'internet 
poden ser el nostre gran 
aliat per convertir palets 

en moble: atreveix-te!

llimada i neta per seguidament pintar-la amb el co-
lor escollit o amb vernís per deixar-la més bonica. 
Aprofi teu per fer forats amb el trepant al sostre en 
els quatre punts dels quals penjarà la taula i fi xar-hi 
els suports que aguantaran el pes de la fusta. Un 
cop sec, cal col·locar les femelles amb la barrina, 
una a cada cantonada de la taula i preparar els qua-
tre fragments de corda que uniran el palet amb el 
sostre. Lligueu-los a les femelles i feu els nusos per 
enganxar-les al sostre i obtenir un gran resultat.

Les pissarres de fusta de palets

En aquest cas només cal separar els llistons dels pa-
lets, llimar-los, tallar-los amb la mida i forma que vul-
gueu i decorar-los amb total llibertat. Podeu decorar 
els llistons amb lletres, pintant-los i molt més i així 
es convertiran amb una pissarra de fusta particular.

Si pinteu la base de fusta amb diverses capes de 
color negre, amb la pintura especial per a pissar-
res de la marca Titan, aconseguireu que el palet es 
converteixi en una petita pissarra on escriure amb 
guix. D'aquesta manera, podreu utilitzar-la per apun-
tar-hi les tasques a fer, recordatoris, cites, la llista de 
la compra i qualsevol anotació que vulgueu. Doble 
reutilització! 
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