Ar
r
egl
art
úmat
ei
x
l
escoses,mi
l
l
or
ar
l
adecor
aci
ó
decasa,
est
al
vi
ar
t
edi
ner
s.
.
.

Elbr
i
col
at
geésuna
aﬁci
óoent
r
et
eni
ment
,
al
hor
aqueaj
udaa
r
endi
bi
l
i
t
zarel
sr
ecur
sos
econòmi
cs.

BRICOLATGE
Arreglar tu mateix les coses, millorar la decoració
de casa, estalviar-te diners... optar pels bricolatge
són tot aventatges

El bricolatge es pot definir com una activitat ma- entreteniment i alhora l’ajuda a rendibilitzar els
nual que es realitza en els moments d’oci i dins de
recursos econòmics, ja que s’estalvia el desemla llar o domicili, que consisteix en la realització de borsament dels diners que caldria pagar a un
petits treballs de diversa complexitat, generalment professional, si un mateix compra els materials
manuals, amb l’objectiu d’aconnecessaris a un preu moderat en
seguir la solució de problemes,
botigues especialitzades.
Fustes Pram és un dels
dificultats, avaries o la possibinoms de referència pels
Pram: nom de confiança
litat de dur a terme qualsevol
amants del bricolatge de
projecte que es presenti a casa,
El gran aliat dels amants del bricola ciutat
amb la satisfacció personal
latge són aquelles botigues i proved’haver-ho aconseguit.
ïdors de confiança. En matèria de
fustes, per exemple, a Mataró hi ha Fustes Pram
Permet prescindir de l’activitat d’un profesamb una àmplia oferta on destaquen materials
sional que solucioni el problema, realitzant la
aplicables a la llar. A part de parquets i laminats de
tasca un mateix. Així el bricolatge és un tipus de
gammes variades en la línia del paviment exterior,
passatemps no relacionat amb l’activitat laboral
l’última novetat és un composite que imita la
de l’individu que la realitza, de manera que es
fusta, amb una vida il·limitada i que no requereix
converteix en una activitat d’oci, en una afició o
manteniment.
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El terra és important: un bon parquet dóna
confort, temperatura i elegància. La seva
elecció es clau en una bona llar.

El parquet no és una elecció més de la casa ni
podem triar un producte o un instal·lador de qualsevol de les maneres. Un terra de bona qualitat,
amb bona fusta, ens donarà confort, temperatura
i elegància. Revaloritzarà la nostra llar i el nostre
dia a dia dins d’ells. A l’hora de contractar un bon
proveïdor de parquet no hi ha cap altre nom a
l’alçada de Quick Step.

Lagune... Amb paviments laminats de gran resistència AC4 (classe 32) i AC5 (classe 33). Aptes per
a calefacció amb terra radiant, diferents gruixos
de: 7, 8 i 9’5 mm, creadors de la junta patentada
Uniclic garantida de per vida, accessoris com
sòcols, passos de porta i d’acabat per tota la
col·lecció i moltes més solucions pràctiques faran
indiscutible la vostra elecció.

Aquest proveïdor és considerat un dels millors
paviments a nivell mundial que no ens deixa
indiferents davant la seva gama de productes: Go,
Classic, Eligna, Largo, Perspective, Elite, Vogue,

Maymí és un nom de garantia
Maymí és, a Mataró i el Maresme, punt oficial de
venda de Quick-Step i un nom de plena garantia
ditada.
acre-

Perquè optar per
sucedanis o marques sense nom quan a Maymí són
punt oficial de venda de
Quick Step, el referent del
sector?
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Que pintar la casa no sigui avorrit ni
monòton: com triar els colors, per
quins tons podem apostar?
A l’hora de pintar casa nostra, sobretot
per a interior, cal optar per diferents tipus
de pintura.
Pintura plàstica: Aquesta és la pintura
que més s’utilitza per pintar interiors,
perquè és soluble a l’aigua, s’asseca ràpidament i no fa olor. Està formada per un
mitjà vinílic o acrílic i pigment i càrregues
que li donen cos. La millor pintura plàstica és la que més cobreix, la que conté una
quantitat més gran de pigment.

Podem optar per pintura
plàstica, plàstica setinada o
acrílica i en alguns casos molt
concrets podem fer ús dels
esprais de pintura

Pintura plàstica setinada: El seu acabat
és més fi i brillant que la pintura mat, a
més, resisteix a la brutícia i és molt duradora. És la millor opció a l’hora de fer
efectes decoratius, però no és convenient
utilitzar-la en parets que tinguin irregularitats, perquè la seva brillantor faria que
aquestes destaquessin més.
Pintura acrílica: Es ven en tubs i en pots,
i podeu trobar una àmplia gamma de colors, tant mats com brillants. Es dissol en
aigua i s’asseca amb rapidesa. Gràcies a
la seva textura és fàcil de barrejar i permet acabats semitransparents, que cobreixin o fins i tot texturats. Es pot barrejar amb la pintura plàstica, encara que no
la tenyeix tant com el tint. S’utilitza molt
per a fer estergits, treballs a pinzell o en
qualsevol altre efecte sobre una base de
pintura plàstica.

Els esprais de pintura
Les pintures en aerosol estan dissenyades
per treballar de manera pràctica i en alguns
casos s’aconsegueixen millors resultats que
amb l’ús d’una brotxa o pinzell. Actualment
podeu trobar esmalts, vernissos, laques i
gairebé qualsevol pintura de diferents acabats en aquest forma d’aplicació. Aquesta
pintura s’ha d’aplicar a una distància d’uns
30 centímetres aproximadament de la peça
i amb una lleu inclinació. La mà s’ha de
moure lleugerament d’un costat a l’altre,
per escampar la pintura homogèniament.
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Més de 20 anys d’experiència avalen Marbres
Nou Iluro com un dels noms de referència
en construcció i disseny
Marbres Nou Iluro és una empresa consolidada
amb més de 20 anys d’experiència en el sector
de la construcció i en el disseny de cuines, banys,
escales, façanes, rampes d’accés a comunitats,
etc.. Aposten per la innovació i la qualitat dels fabricants més prestigiosos com Silestone, Compac,
així també en les millors indústries de marbres i
granits, tant nacionals com d’importació.
La pedra natural com el granit ha estat sempre un
material indispensable per a la construcció, per la
seva elegància i calidesa necessària per a interiors
i exteriors a les nostres cases, oficines i edificis on
vivim. Els granits són roques de gra fi, bàsicament,
mitjà o gruixut, sòlides i no alineades. L’estructura
granular pot ser homogènia o heterogènia. Per les
seves característiques i resistència és el material
ideal per a utilitzar en les plaques i frontals de les
seves cuines.

Tot Bricolatge 1668.indd 8

Diferents tipus de materials
El Silestone o Compac és un compacte interessant
que amb el pas dels anys s’han introduït en el mercat. No és una pedra natural directa de la pedrera.
Està composta per càrregues inorgàniques minerals, com per exemple sorra de sílice, quars, vidres,
entre altres. Tenen una aparença sofisticada, el
tacte i el pes de la pedra natural. Permeten crear
des de la més bella placa de la cuina fins a l’innovador projecte comercial. La varietat de les seves
cartes de colors permeten somiar amb l’elegància
i l’atreviment en els seus dissenys.
Marbres Nou Iluro ha sabut veure la importància
de la pedra, així doncs, i fidels al seu compromís,
aconsellen al client i s’adeqüen als temps actuals,
mantenint la qualitat i la rapidesa tant de l’execució de l’obra com del pressupost.
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El compromís de l’empresa amb el client és el
de qualitat i rapidesa,
tant en l’execució
de l’obra com en el
pressupost

SI TENS ESPIELL (”mirilla”)
INSTAL·LACIÓ GRATUÏTA!

Tot Bricolatge 1668.indd 9
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Moments decisius
en què cal destresa:
com posar un mirall
al quarto de bany

Marcar els punts de
suport, escollir bé el
material o completar la
instal·lació amb llums o
prestatges, algunes de
les opcions

Al bany, un bon mirall pot aportar molta lluminositat i sensació de més espai.
Als grans establiments de bricolatge es
poden adquirir miralls a preus bastant assequibles, tot i que no hi ha tanta varietat
com a les botigues de decoració o en les
especialitzades en banys. Per col·locar un
mirall al bany necessitareu les següents
eines: un trepant, un tornavís, un nivell i
un metre.Amb el metre mesureu l’altura
a la qual voleu col·locar el mirall. Podeu
agafar aquesta mida respecte al terra o
el sostre.
Marqueu a la paret els punts de suport
del mirall fent servir el nivell perquè quedi ben recte. Feu els forats amb el trepant
utilitzant la broca més adequada segons
el tac que col·locareu a la paret. Si el
mirall té llum, haureu de connectar els
cables a la presa de corrent utilitzant el
tornavís i una regleta (la presa quedarà
amagada darrere del mirall).
És important tancar el llum del comptador general per evitar accidents. Per acabar, pengeu el mirall en els punts de penjament. Si el mirall no té incorporat un
prestatge, podreu col·locar-lo a sota del
mirall fixant-lo a la paret amb uns suports
per a prestatges.
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INAUGURACIÓ!
UNITATS
LIMITADES

MULTIACCIÓ CLOR
PASTILLES 5kg

16’90 €
LÀMPARA
LOLA 110 cm

79 €

SAC PEDRA
DECORATIVA 8kg

2’

99

CUB 32 cm
IL·LUMINAT

49 €

€

ESFERA 40 cm
IL·LUMINADA

49 €

BUTACA RESINA

6’90 €

CONJUNT SOFÀ
AMB COIXINS

249 €

ELS
MILLORS
PREUS!

POL. IND. LES CORTS CAMÍ DEL MIG
“AL COSTAT DE SPEEDGRASS CABRERA DE MAR”

FLORS - PLANTES - TESTOS - GESPA

Sin título-5
título-4 1

93 756 71 48
25/3/15 15:12
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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,

Tot Bricolatge 1668.indd 12

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.
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Punt de venda de Big Mat
Les espectaculars instal·lacions de Dorotea al Polígon
Industrial del Pla d’en Boet contemplen l’exposició
més àmplia de la comarca, amb 850 metres quadrats dedicats a gres, rajoles, marbres, sanitaris i
lavabos. També cal comptar amb 250 metres quadrats més dedicats a ferreteria. Aquesta dimensió, sumada a l’acreditada experiència dels seus
professionals, han permès a l’empresa subscriure
un acord amb Big Mat. gegant del sector, que té
en Dorotea el seu nou punt de venda a la comarca.

Tot Bricolatge 1668.indd 13
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Treballar i pintar en racons difícils:
un dels reptes dels
amants del bricolatge
El fet de pintar pot semblar senzill, però, com
totes les taques de bricolatge, té les seves petites
complicacions, com per exemple els angles i les
zones d’unió. Per ajudar-vos us expliquem uns
trucs molt senzills que us ajudaran a pintar qualsevol estança de la vostra llar i aconseguir un bon
resultat.
Per pintar en aquestes parts inaccessibles haureu
d’adaptar els vostres utensilis a cada zona de la
paret. Tot i que si voleu aconseguir un resultat
encara més professional i ràpid, el millor és que
utilitzeu el tap de moher, ja que la seva forma
garanteix una aplicació molt precisa en cantonades, angles de les parets i marcs de les portes. A
més, goteja molt menys que les brotxes i que els
corrons d’escuma, per això estendre la pintura us
resultarà molt més còmode i fàcil.
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El més important
és escollir bé els
vostres utensilis,
adaptant-los a
cada zona

25/3/15 16:53

Sin título-1 1

24/3/15 10:54

Bricolatge

Trucs que no surten als manuals d’instruccions:
Alguns consells que us aniran molt bé
per fer bricolatge a casa
Si us agrada fer bricolatge i encarregarvos de les reparacions més freqüents a la
llar, heu de tenir en compte aquesta sèrie de consells pràctics que us facilitaran
molt aquesta tasca.

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.

En bricolatge, com en
tot, sap més
el dimoni per
vell que per
dimoni

• 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 trenqui, poseu un tros de cinta adhesiva al lloc on voleu començar a serrar.
• Per afluixar frontisses, fiqueu oli en una
llauna petita i apliqueu-lo a les frontisses.
• Perquè el tornavís no rellisqui, fregueune la punta amb guix.
• Si esteu pintant i heu d’interrompre el
treball, emboliqueu els pinzells amb plàstic, colleu-los perquè 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.
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www.reformesdecor.com
Reformes DECOR
HOSPITALET DE LLOBREGAT

MATARÓ

Principe de Bergara, 40
931 065 037
665 847 240 - 692 058 155
•De dilluns a divendres de 16:30 a 20:30h
•Dissabtes de 10 a 14h

Av. del Maresme 389
Mataró CP (08302)
DELANTE “Centre Natació Mataró”
937 574 512
665 847 240 - 692 058 155
•De dilluns a divendres de 16:30 a 20:30h
•Dissabtes de 10 a 14h

BARCELONA / PROPERA OBERTURA
Paseo Maragall, 19-21
665 847 240

PLAT DE DUTXA
●
●
●
●

Retirada de banyera existent.
Col·locació de dutxa de porcellana

(fins a 120 cm).

Revestiment de paret fins a l'altura
de la banyera.
(No s'inclou la mampara de dutxa).

590€

485€

BANY COMPLET
● Entre 15-20 m2 de paret.
● Retirada del mobiliari i sanitaris existents.
● Retirada del Revestiment existent.
● Instal·lacions noves d'electricitat i fontaneria.
● Nou revestiment (Paret i terra).
● Plat de dutxa de porcellana (fins A120 cm).
● WC Victòria o Similar.
● Conjunt moble complet (fins a 80 cm).
● Aixetes lavabo i dutxa.

2.490€

2.290€

CUINA COMPLETA

Entre 20- 25 m2 de paret.
Retirada del mobiliari existent.
Retirada del Revestiment existent.
Instal·lacions noves d'electricitat i fontaneria.
Nou revestiment (Paret i terra).
Sostre d'alumini + il·luminació led.
2'40 m/l de mobiliari.
Taulell laminat alta pressió.
Electrodomèstics.
(Campana/Forn/fogons de gas pica/aixeta)

5.900€

5.500€

9.590€

30 ANYS ENS AVALEN

A
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10.260€
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Cuina Completa (Promoció).
● Bany (Promoció).
● 6 Portes massisses.
(1 un. llises + 1 un. vidriera)
●
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