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Més de 45 anys al teu servei
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SERVEI TÈCNIC OFICIAL:

hi

 Cada racó de la casa és important, sobretot quan 
fa fred i hi hem de passar més estona. Després de la 
neteja general i el canvi d'armari, dona un cop d'ull a 
les últimes tendències en decoració, als sistemes de 
calefacció més e� cients o a diverses idees originals 
que ben segur t'inspiraran a l'hora de renovar la cuina.   

Afronta amb ganes 
el canvi d'estació
Tot i que ja fa dies que va començar 
la tardor, l'octubre és el mes perfecte 
per posar fil a l'agulla i transformar 
casa teva
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és agradable als peus si ets dels que quan arriben a casa 
el primer que fan és treure's les sabates. La tendència 
que es porta aquest any són les catifes originàries del 
Marroc i conegudes pels seus estampats geomètrics i 
els seus acabats amb serrell. 

Per últim, no t'oblidis del més important: ha arribat 
el moment de treure l'edredó de l'armari. Si et toca re-
novar-lo aquesta tardor, inspira't en la natura i en colors 
com el groc, l'ocre, el taronja o el marró.   

Vesteix la llar per a 
l'arribada de la tardor
A mesura que els dies es van escurçant 
i la calor i el bon temps s'acomiaden, 
ve més de gust refugiar-se a casa. És 
per això que t'oferim aquests consells 
de decoració perquè casa teva faci 
goig aquesta tardor. 

 El canvi de temporada sovint ens anima a apostar 
per les tendències més innovadores i suggerents pel 
que fa a la decoració de la llar. En aquest sentit, tingues 
present que donar la benvinguda a la tardor no ha de 
ser sinònim de colors foscos ni estampats avorrits.  

De fet, tot i que els núvols guanyin terreny al sol i et 
vegis obligat a guardar en un armari els guarniments 
tropicals, no renunciïs als detalls que t'ajuden a acon-
seguir el toc personal necessari per sorprendre els teus 
convidats. Espelmes, làmpares originals, miralls o, � ns i 
tot, plantes són el teu millor aliat a l'hora de crear l'am-
bient perfecte a casa. 

De la mateixa manera, t'aconsellem que substitu-
eixis els teixits lleugers per d'altres que et facin voler 
quedar-te a casa, descansant al llit o mirant una sèrie al 
sofà. Vellut, llana i cotó són tres de les millors opcions, 
ja que proporcionen calidesa i un efecte visual acollidor. 

Llueix les teves catifes i edredons   
Les catifes també et poden ajudar a donar un toc extra 
de confort a qualsevol habitació, i el seu tacte sempre 

Renova els teixits
Quan arriba la tardor, convé canviar els 
teixits com el lli o la seda per altres de més 
càlids com la llana, el cotó o el vellut. 
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 Aquest tipus de tancaments es poden fabricar a mida i 
s’instal·len fàcilment, tant si es tracta de superfícies grans 
com petites, espais interiors o exteriors, i de formes rectes 
o amb angles. A més, estan disponibles en una àmplia 
gamma de colors (carta Ral, personalitzats...) i d’acabats 

Tancaments 
plegables d’alumini

Aluminis: AMIC / Redacció

Els tancaments plegables d’alumini 
són molt útils tant per tancar espais 
oberts (terrasses, balcons...), com per 
dividir interiors en diferents zones. 
S’aconsegueix, així, ampliar l’espai útil 
de l’habitatge, però a més tenen un 
avantatge respecte dels tancaments 
fixos: quan els obrim totalment ocupa-
ran molt menys espai.

(imitació fusta, anoditzats, lacats...), perquè puguis tro-
bar la solució que s’adapti millor a les teves necessitats.

Pel que fa als sistemes d’obertura, hi ha solucions per 
a tots els gustos. Així, tant es poden obrir totes fulles a 
l’esquerra o a la dreta, o la meitat a cada costat. A més, 
totes les combinacions de fulles es poden obrir cap a 
interior o cap a l’exterior.

Generalment, tots els tancaments plegables es fabri-
quen amb portes estanques i amb aïllament, que pot 
ser de doble o de triple junta d’estanquitat, amb trenca-
ment de pont tèrmic, etc. Els tancaments poden portar 
vidre senzill, vidre de seguretat, doble vidre, vidre baix 
emissiu, decorat o temperat, entre altres.

Els vidres dobles tenen una làmina de vidre externa, 
una cambra d’aire i una altra làmina interna, per pro-
porcionar un bon aïllament tèrmic i acústic. 

Els vidres de baixa emissivitat mantenen per re� exió 
la calor interna de l’habitatge. Són ideals per a zones 
exposades al nord. Els de baixa emissivitat selectius 
també mantenen per re� exió la calor interna, però a 
més � ltren un percentatge d’energia solar, per això són 
aconsellables en zones exposades al sud. | AMIC / Red.
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Estrena una cuina moderna  
amb disseny italià

Doimo Cucine

Som distribuïdors oficials del fabricant de  
mobles de cuina Doimo Cucine, del Grup 
Doimo, líder en el sector del moble.  

• Cuines modulars elegants amb la 
   màxima qualitat i tecnologia  

• Nombrosos dissenys i variants 

• Fem la teva cuina, 100%  
   adaptada al teu gust i espai  

Aprofita tot l’espai de casa amb una cuina modular personalitzada  
i amb les últimes tecnologies

Més de 26 anys fent reformes

Vine a veure la nostra exposició a Mataró:
Ronda Països Catalans, 39 · Can Soleret.

T’hi esperem!

www.amidacocinas.com
amida@amidacocinas.com
93 799 99 95

Farem la reforma de la teva cuina  
de forma ràpida i amb el disseny  
que sempre has somiat.
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l'orientació i la ubicació de casa nostra. I és que no és 
el mateix climatitzar un pis petit que una casa gran, i 
les necessitats canvien si l'habitatge està orientat cap 
al nord, el sud, l'est o l'oest, o si està localitzat en una 
zona d'interior o de costa.

Ara per ara, els tipus de calefacció més populars són: 
el gas, l'elèctrica, la radiant (que emet la calor a través 
del terra de tota la casa) i la bomba de calor.  Tot i això, 
hi ha moltes llars que també aposten per altres siste-
mes, com la xemeneia de gas, una alternativa innova-
dora i molt còmoda.  

Encerta el millor 
sistema de calefacció
No hi ha un únic sistema de calefac-
ció ideal per a quan arriba el fred. De 
fet, segons les característiques de la 
teva llar i les teves necessitats, n'hi ha 
diversos que et poden fer servei. 

 A tots ens va bé tenir un bon sistema de cale-
facció, però poques persones saben amb seguretat 
quina és l'alternativa més idònia. Per aquest motiu, 
a l'hora d'escollir-ne un, hem de tenir especialment 
present els següents tres factors: les dimensions, 

La calefacció radiant (la calor 
s'emet a través del terra) és un dels 
sistemes més cobejats.
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Xemeneies de gas: una 
opció neta i eficient 
Si t'agraden les xemeneies però no vols 
haver-te de preocupar per la llenya ni la 
brutícia, hi ha una alternativa molt atrac-
tiva a la vista.

 Recomanades per escalfar superfícies de � ns a 70 
metres quadrats, les xemeneies de gas s'encenen en 
qüestió de segons i són un sistema de calefacció segur 
per a tota la família. Només necessiten una connexió a 
la xarxa de gas natural o a una font de propà per funci-
onar i una sortida a l'exterior per al fum (que es pot fer 
a través de la façana). 

Aquest sistema de calefacció utilitza el mateix mecanis-
me que els escalfadors o les plaques de gas de la cuina: té 
uns cremadors a l'interior que generen una � ama quan es 
prem el pilot elèctric d'encesa.

Un dels avantatges de les xemeneies de gas, si les com-
parem amb les de llenya, és que ens permeten controlar 
la intensitat de la � ama. Alguns models inclouen un co-
mandament a distància per encendre, apagar i regular la 
temperatura sense aixecar-nos del sofà, i termòstat o pro-
gramador per trobar-nos la casa calenta quan hi arribem 

a la nit. Potser el més difícil és triar-ne el disseny, ja que 
n'hi ha de molts models. Els formats amb vidre a les dues 
bandes són els preferits, i encara que no es necessiti llenya, 
podem incloure-la com a element decoratiu.   

Adeu al fred
La majoria de xemeneies de gas disposen

d'un programador o termòstat. 
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Fes de la cuina el teu 
racó preferit de casa
Tenir una cuina ben equipada i pràctica 
potenciarà totes les experiències que hi 
tinguem, siguem aspirants a xef o sim-
ples amants de la gastronomia. Fer una 
renovació completa de la cuina no és una 
inversió senzilla, però el retorn que dona 
a la llar i a la nostra comoditat compensa 
positivament. Segons el nostre pressu-
post i les característiques de l'espai, els 
especialistes posaran sobre la taula les 
opcions que més s'adaptin a nosaltres.

 Si tens una cuina antiga i has decidit renovar-la, és el 
moment de fer realitat aquella cuina que sempre havies 
desitjat. El més important és que sigui quin sigui l'es-
til que vulguis, la cuina tingui una bona organització i 
optimitzi al màxim l'espai disponible, i que incorporis 
productes de bona qualitat perquè duri el màxim de 
temps possible com el primer dia.

Per acabar de decidir els elements que formaran 
la nova cuina, us proporcionem algunes idees que 
poden ser d'ajuda.

Els espais
Si la cuina ocupa una habitació molt petita, una alterna-
tiva efectiva és tirar parets a terra, sempre que hi hagi a 
l'altre costat un espai que puguem aprofi tar o connectar, 
com seria el menjador. Si optem per aquesta opció, no 
només guanyarem espai sinó que, segurament, també 
hi tindrem més llum, ja que el menjador acostuma a 
tenir més obertura a l'exterior. Amb el saló menjador, 
podem diferenciar els espais afegint una separació de 
vidre, que mantindrà la claror i sensació d'amplitud, 
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o amb un moble separador, com poden ser una illa o 
una barra americana.

Les parets i els terres
Les opcions són infinites a l'hora d'escollir les parets 
i el terra de la cuina, ja sigui pel material o pel color. 
Segueixen encara en auge les rajoles amb mosaics hi-
dràulics, que cobreixin tota la superfície o només una 
part, que potencien el color i la decoració de l'espai.

Una altra opció, per variar més sovint, és deixar mitja 

paret amb pintura, la qual podem canviar de color fà-
cilment, i mitja amb rajola. 

Taulells de cuina
Aquest és, sens dubte, l'espai que més utilitzarem en el 
dia a dia de la cuina. Per això, el més important és que 
tinguem en compte com haurem de cuidar-lo, ja que 
cada material té les seves particularitats.

La fusta és un material molt estimat pels mediterra-
nis, però és poc resistent a la humitat, els talls i els cops.  
Altres més resistents són el granit, el marbre o el quars, 
que es poden trobar en diferents colors. Altres acabats 
pels quals podem optar són l'acer inoxidable o el cristall.

El mobiliari
Per als mobles d'emmagatzematge també tenim una 
gran varietat d'estils, colors i materials. La nostra de-
cisió haurà d'anar integrada amb els materials que 
hàgim decidit al terra, parets i taulell. El que cal tenir 
en compte és que si la cuina és petita i té poca llum, el 
millor serà que optem pel color blanc. 

Si hi volem donar un toc rústic o mediterrani, no po-
den faltar-hi els elements de fusta. En canvi, per a cuines 
més modernes, hi quedarà molt bé l'acabat de microci-
ment  (revestiment idoni per a les zones humides com 
els banys i les cuines). Altres opcions són optar per po-
sar-hi prestatgeries a la vista, que serviran de decoració, 
o optar pels mobles sense tirador, que netegen la vista. 
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Confiança al servei 
dels clients
Des de Grup Amargant, expliquen que 
cada vegada tenen més clar que la con-
fiança que els dipositen els clients "és 
el punt fort de qualsevol acció comer-
cial". En aquest sentit, afegeixen: "La 
satisfacció en l’atenció i la qualitat del 
material són factors innegociables que 
ens defineixen com a marca”.

 Grup Amargant treballa des de fa 130 anys com a 
distribuïdor en el món de la construcció i la decoració, 
oferint una atenció comercial integral pels projectes 
dels seus clients en ser capaços de subministrar tots 
els components que es veuen involucrats en el procés 
constructiu: des del ferro de l’estructura fi ns a l'acabat 
més selecte. 

L'abril passat va arribar a Mataró amb l'obertura 
d'AMARGANT CONSTRU DEKOR, un espai pensat 
perquè tant el professional com el particular  trobin el 

millor producte en ceràmica, cuina, sanitaris, mobles 
de bany, mampares, aixetes, parquets, exteriors, tenint 
al seu abast una selecció de materials que destacaran 
per la seva diferència en la construcció o rehabilitació 
de qualsevol projecte arquitectònic ja sigui residenci-
al o comercial. 

Disposen d’un showroom de 800 m² amb materi-
als de primeres marques, tant nacionals com inter-
nacionals, amb l'atenció personalitzada i qualifica-
da d'un equip de professionals que t'assessoraran i 
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acompanyaran en tot el procés de desenvolupament 
del teu projecte, treballant de forma conjunta i or-
ganitzant les diferents tasques perquè el client se 
senti acompanyat en tot moment, sense importar la 
mida del projecte. 

Si ets professional, pots comptar amb una sala pre-
parada amb un espai privat, agradable i ben equipat 
per exposar els teus projectes als teus clients.

A més, han optat per apropar les últimes tendències 
del mercat amb esdeveniments i trobades tècniques 

que ofereixen per als clients més curiosos, amb les úl-
times novetats en materials tant des del punt de vista 
estètic com funcional. 
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Gaudeix d'una aigua 
més pura
Quan es tracta de consumir aigua ade-
quada i de qualitat, hi ha diversos sis-
temes que podem instal·lar a casa i que 
ens ajuden a retenir la major part de les 
toxines que conté aquest bé tan escàs.

 Des de fa uns anys, podem aconseguir una aigua 
alcalina d’una manera fàcil i sense sortir de casa 
mitjançant diverses tècniques i amb l’ajuda d’apa-
rells que ens facilitaran el procés. Dues de les més 
conegudes són l'osmosi inversa i la ionització. A 
continuació, t'expliquem en què consisteixen.

  En primer lloc, l'osmosi inversa es basa en un siste-
ma de multifi ltres que no modifi ca la càrrega inicial de 
l'aigua, sinó que genera aigua més pura i amb moltes 
menys toxines gràcies al fet d'haver passat per membra-
nes semipermeables. 

L'altra tècnica és la ionització, procés que també s'ano-
mena electròlisi i que consisteix a invertir la càrrega po-
sitiva de l’aigua en negativa. D'aquesta manera, obtenim 
una aigua sense partícules nocives per a la salut (metalls 
pesants com el plom o el coure).

Dit això, és molt important tenir present que cal man-
tenir els aparells ionitzadors en bones condicions i can-
viar els fi ltres. Si no ho fem, podem acabar obtenint una 
aigua molt més contaminada que la inicial sense filtrar.

Una bona combinació
També hi ha aparells, com les gerres, que 
no només ionitzen l’aigua sinó que també 
la filtren (osmosi inversa).
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Com ens ajuda amb els 
nens una llar intel·ligent

Tecnologia: Tecnonews / AMIC

Mirant enrere, poques persones imagina-
ven de quina manera la tecnologia podria 
vetllar avui dia per la seguretat i el benestar 
dels nens a casa, evitant estar en tot mo-
ment pendents d'ells o col·locant tanca-
ments de seguretat, protectors d'endolls i 
altres artefactes. Però les noves aplicacions 
que presten les cases intel·ligents milloren, i 
molt, aquestes condicions.

 Des de Loxone, companyia tecnològica de solucions 
domòtiques, expliquen que una 'smart home' aporta 
nombrosos bene� cis als seus usuaris, i que quan hi ha 
nens a casa es multipliquen. 

Seguretat
Desactivació d'endolls: per als que són accessibles o 
prop de la zona de jocs, els endolls es poden deshabilitar 
des d'una simple aplicació per evitar que hi passi corrent.
Alerta d'obertura de � nestres: si a l'habitació dels nens 
hi ha � nestres o accés al balcó es pot programar un avís 
perquè salti una alarma a l'habitació que es vulgui avi-
sant amb un missatge, com ara: "Atenció, la � nestra de 
l'habitació de la Laura s'ha obert!".
Polsador d'avís: si els nens es queden sols a casa però te-
nen algun ensurt o els fa por alguna cosa, poden pressionar 
un botó connectat directament al mòbil dels seus pares.
Bloquejar polsadors: si als més petits els encanta ju-
gar amb els polsadors, encendre i apagar llums, apujar 
i abaixar persianes, activar i desactivar àudios... Quan es 
vulgui, es poden desactivar des de l'aplicació de Loxone.
Automatització de la coberta de la piscina: es podrà 

controlar des del mòbil i actuar-hi en qualsevol moment 
per assegurar-se que està tapada quan és necessari.
Benestar
Silenci del timbre: sigui en el moment de la migdiada o du-
rant la nit, es pot desactivar el so del timbre i si algú truca a la 
porta la casa ho indicarà mitjançant el parpelleig de llums.
Llum de nit: durant la nit, si el nen s'aixeca del llit, els llums 
guia del passadís i de la seva habitació s'encendran a una 
intensitat su� cient perquè no tingui por i pugui anar al la-
vabo o l'habitació dels seus pares. Alguns polsadors porten 
una llum de balisa adequada també perquè quedi ence-
sa durant la nit i no quedi l'habitació 100% a les fosques.
Moment de dormir i aixecar-se: l'àudio pot acom-
panyar-los en moments clau del dia. Quan és hora de 
dormir, es pot escollir una llista de reproducció que re-
laxi als nens mentre se'ls llegeix un conte o se'ls desitja 
bona nit. Al matí, una música més activa es reproduirà 
a l'hora que es vol per començar el dia amb energia.
Un bany més relaxant: al lavabo és interessant poder instal-
lar-hi il·luminació de colors i crear ambients relaxants amb 
llums tènues o càlides. Es pot convertir en un joc més per 
als petits i fer que es quedin encara més relaxats.

Una llar intel·ligent 
inclou diferents 
funcions que 
influeixen directa-
ment en la segu-
retat i el benestar 
dels més petits de 
la casa.
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