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Llar
Una casa que
respiri estiu
Durant els mesos de calor, el jardí, la
terrassa o el baló són les zones preferides de tots els de casa. Per això, et
donem algun consell per millorar-les.
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L'estiu també comporta moltes celebracions a casa.
Per ser el millor amfitrió, repassem breument algunes
claus per presentar la millor taula per dinar o sopar en
grup o en parella.
D'altra banda, parlem també de les plaques fotovoltaiques, una alternativa d'energia renovable, després de
la derogació de l'anomenat impost al sol.
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Les millors plantes
per decorar l'exterior
de casa nostra durant
l'estiu
Les plantes són un factor clau en la decoració de casa nostra i del nostre jardí
o terrassa, però les altes temperatures
de l'estiu i la sequera sovint les posen
al límit. Per això, durant els mesos de
calor hem d'escollir les espècies més
resistents i senzilles de cultivar.

Les plantes aromàtiques són de les més resistents,
però cal saber que no totes, com per exemple l'alfàbrega, poden estar a ple sol. Si vols assegurar el tret,
pots comptar amb el romaní, l'espígol i la farigola.
Una altra opció són les dàlies, que han d'estar en
una zona ben assolellada. A diferència de les anteriors,
però, cal tenir més present el fet de regar-les en períodes de molta calor.
D'altra banda, podem optar per plantes antimosquits, ideals per a aquesta època, com ara el gessamí
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Si marxes de vacances, no oblidis que
les plantes necessiten atenció. Cal tenir
cura de regar-les i vigilar les plagues.
d’estiu, el clavell moro, la 'Nepeta cataria' (menta dels
gats) o la citronella.
L'estiu també és un bon moment per tenir un petit
hort a casa. A part de les plantes aromàtiques, també
podem pensar a plantar tomaqueres o pebroters, per
exemple, que a més de decorar ens serviran per cuinar.
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a Espanya, obre camí a un nou panorama energètic
que aposta per un model basat en la generació distribuïda i les energies renovables.

Les novetats de la norma fan que ara
la instal·lació sigui més senzilla en
tràmits i termini.

Adeu a l'impost al sol
Des de l'abril, les plaques d'autoconsum
fotovoltaiques són més fàcils d'instal·lar
i més econòmiques
L'energia solar fotovoltaica d'autoconsum consisteix a produir electricitat amb panells solars. Aquesta
electricitat es pot consumir de manera instantània o
es pot emmagatzemar en una bateria de liti per ser
consumida durant la nit. Fins fa poc, aquesta producció d'energia tenia un impost, pel qual s'havia de
pagar un peatge, anomenat col·loquialment "impost
al sol". Ara, i des de la publicació el 5 d'abril del Reial
decret 244/2019, aquest impost ha passat a la història.
El reial decret, que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum

Això significa que, entre altres novetats, ara la installació és més senzilla en tràmits i termini. També s'introdueix la compensació simplificada per excedents,
és a dir, que els excedents que injectem a la xarxa, els
abonaran a la factura de llum; serà un import petit,
d'entre 5 i 6 cèntims per kWh injectat. La bateria de liti
ens ofereix no dependre d'aquest intercanvi desigual
del preu de l'electricitat i ens permet tenir la gran satisfacció i tranquil·litat personal d'aconseguir un consum
igual a zero la majoria dels dies, i no patir les constants
pujades de preu del kWh.

Més novetats
A més a més, també es reconeix l'autoconsum compartit. Això vol dir que de la producció d'una mateixa
instal·lació se'n podran beneficiar diferents usuaris.
En aquest cas, per exemple, és una alternativa ideal
per a una comunitat de veïns amb molta coberta i pocs
veïns. Totes aquestes novetats, a més de la baixada
de preus de panells solars i les contínues pujades del
preu de l'electricitat, fan que ara sigui un moment
ideal per fer una instal·lació fotovoltaica.
A moltes poblacions del Maresme, a més, hi ha
importants bonificacions en l'IBI. A banda d'això,
també cal pensar en els beneficis ecològics que representa per al nostre planeta.

ESPECIALISTES EN ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
• Instal·ladors certificats
bateries de liti Sonnen.
• SAT oficial inversors Fronius.
• Especialistes en eficiència
energètica.

Envia’ns la teva factura de la llum a info@techsolar.cat
i et farem un estudi i proposta ideal del teu cas,
per arribar a obtenir un consum 0 de la xarxa.

www.techsolar.cat

T. 93 143 16 92 | Avda. Maresme, 161, local 3, Mataró
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Parar taula a l'estiu
L’estiu és sinònim de bon temps,
color, alegria i celebracions. Per
això, a moltes cases, les terrasses, els balcons o els menjadors
s’omplen d’àpats, ja sigui en família
o amb la colla d’amics. Per triomfar
amb els convidats, et donem alguns
consells per integrar l’ambient
estiuenc a taula, sigui a l'interior o
l'exterior.

Per anar en sintonia amb l’època, els elements que
utilitzem han de ser frescos i delicats. Hi donen molt
de joc els detalls i estampats d’inspiració marinera o
floral. Pots optar per una decoració amb tons suaus per
aconseguir un espai natural i delicat, o amb colors vius
per donar-hi energia.
Combinar-los també és una bona opció. Per això,
el millor és escollir tons neutres per als objectes més
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grans: taules, cadires, entorn..., i combinar-ho amb
objectes més petits de colors vius i intensos: gots,
plats, estovalles o centres de taula. No tinguis por de
combinar una vaixella de diferents colors; una manera original i divertida d'aportar una explosió de color
digna de l’època.

Els teixits
Els teixits naturals més frescos i ideals
per als coixins, les estovalles o les cadires a l'estiu són
la seda, el lli i el cotó
La seda té la característica de reguzlar la temperatura, mantenint la frescor durant l'estiu, i proporcionant calidesa a l'hivern, però l'inconvenient que té és
el seu alt cost.
D'altra banda, el lli és ideal en temps de calor, ja que
és molt fres i, a més, decorativament l'acabat combina
molt bé. Per contra, el seu tacte no agrada a tothom.
Per últim, podem escollir el cotó, el més comú, però
cal saber que n'hi ha de moltes qualitats diverses, segons la quantitat de fils. Com més gran sigui el número,
major qualitat i més agradable serà la tela.

10/7/19 18:28

Llar

Decora el jardí o la
terrassa amb mobles
reciclats
Aprofitar mobles vells per a la terrassa o el jardí et permet estalviar
diners, contribuir a la conservació
del medi ambient (generant menys
residus) i donar-hi un toc molt personal. Per això, compartim amb tu
algunes idees que poden inspirar-te
a renovar l’espai més desitjat durant
l’estiu, ja sigui retocant els mobles
que ja tenim, recuperant-ne de mercats de segona mà i restaurant-los, o
utilitzant productes reciclats.

Un clàssic que no passa de moda
Sens dubte, els palets són el recurs més utilitzat a l’hora de
muntar un espai de chill-out modern, còmode i a un molt
baix cost. Per muntar uns sofàs, l’únic que es necessita és
apilar un parell de palets, posar-ne un altre com a respatller, i cobrir-ho tot de coixins. És jugant amb la decoració
que el nostre espai hi guanyarà estèticament.
Amb aquest material també podem crear una moderna
taula de centre. Només cal posar-hi les quatre rodes (o potes) i posar a la part de sobre un vidre de la mida del palet.

El punt negatiu dels palets és que la
fusta amb què estan fets és de baixa
qualitat. Per a alguns, però, això és el
que els aporta encant. Si no ens agrada,
sempre els podem “tunejar” aplicant-hi
els productes adequats, que trobarem
en botigues especialitzades.
Com a opció més decorativa, una gran idea és penjar
un palet que serveixi com a base d’un jardí vertical on
podem penjar petits testos amb plantes i flors.
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D’altra banda, si tenim al cap algun
moble més petit, també poden utilitzar-se les taules per separat per
fer un bagul o, per als més manetes,
una gandula.

Mobles rovellats? A pintar!
Amb el pas del temps, els mobles de
ferro o metall s’oxiden o perden la pintura, sobretot si han estat a l’exterior.
Però hem de saber que amb els materials adequats i una mica de ganes
podem deixar-los com si fossin nous.

PROFESSIONALS EN SERVEIS

llum . aigua . gas
calefacció . air e c.

TEL. 93 756 87 76
WWW.GRUPB.COM

En primer lloc, caldria netejar i igualar la superfície. Si el moble està rovellat, necessitarem un raspall de pues
metàl·liques o un fregall d’alumini per
fregar la part malmesa. Si només és la
pintura que s'aixeca, n’hi haurà prou
de passar-hi una llima per anivellar la
superfície. Després de netejar-lo bé
per eliminar les restes de pols, greix i
brutícia, serà el moment d’aplicar un
esmalt antioxidant resistent a la corrosió, mitjançant una brotxa, corró
o pistola. Per acabar, toca aportar-hi
el toc personal, pintant el moble del
color que més ens agradi i ens encaixi
amb el nostre jardí. Això sí, cal fer-ho
amb una pintura especial d’exterior.
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Un toc de disseny
Hi ha petits canvis que donen grans
resultats. Per això en la secció de llar
d'aquesta setmana parlem sobre el parquet, et recomanem perfils d'Instagram
perquè t'hi inspiris i et descobrim unes
cadires molt especials.

El terra és una part de la casa en què no pensem gaire, però és primordial en el conjunt de la llar. Segons
el material que hi tinguem, donarà un toc o un altre a
l'ambient. Una gran idea és posar-hi parquet. Per a la
resta de la casa, sobretot pel que fa al mobiliari i la decoració, hem triat quatre perfils d'Instagram inspiradors,
en els quals podreu trobar moltes idees. Per acabar, fem
un apunt a les set cadires d'autor més conegudes. El
disseny pot conquerir cada racó de la casa!
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Instal·lar parquet
i tarima flotant
Estàs pensant a canviar el terra de casa
teva? El fet de posar parquet a casa fa
que la qualitat de l'habitatge augmenti,
aporta un aire natural a l'espai i, a més,
la fusta no passa de moda. Et donem
algunes pistes sobre els tipus de terra
que pots posar i, si t'animes a fer un
canvi, et recomanem visitar un especialista perquè t'orienti en cada cas i et
proporcioni una instal·lació òptima.

El parquet tradicional
El mètode tradicional d’instal·lació consisteix a collocar làmines massisses clavades sobre uns llistons
de fusta que es col·loquen entre les làmines de fusta
i el terra. Després d’instal·lar sobre el paviment una
capa de material aïllant es cargolen o enganxen els
llistons. Es col·loca la primera làmina a 5 mm de la
paret i es fixa al llistó amb un clau de cap perdut. La
resta de taulers s’uneixen entre si amb les juntes collocades de forma alterna. Una vegada col·locats tots
els taulers, només queda polir i ganivetar la superfície
i tenyir-la o envernissar-la.
Parquet encolat
Està format per petits taulers geomètrics, adossats
uns als altres i subjectes al suport amb cola. El terra
ha de ser regular. Les làmines es col·loquen amb les
vores juntes i es pressionen. El parquet es comença
a col·locar al centre de l’estança. Quan la superfície
està anivellada i neta s’estén la cola de forma uniforme. Les peces en contacte amb les parets han de
quedar a uns 5 mm.
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Sistema flotant
Les làmines encadellades no s’enganxen ni es claven a
terra, sinó que “suren” sobre la base aïllant, per la qual
cosa la superfície ha de ser llisa i regular. Una vegada
col·locada la capa aïllant, se segueix amb la primera làmina, a 8 mm de la paret, i s’eliminen les llengüetes dels
costats longitudinals i transversals situats en direcció a
aquesta. Per col·locar la resta de làmines, cal encaixar
les peces mascle a 45 º en la ranura de la làmina anterior i pressionar cap a la part interior i inferior. | AMIC

Més enllà de l'estètica
El parquet és un material viu i càlid que, a més d'embellir a casa nostra, és molt resistent i té propietats
isotèrmiques i aïllants. Per això, també ens ajudarà
a reduir la factura de la llum o del gas. A part, és
l'elecció més respectuosa amb el medi ambient, ja
que tant en la seva fabricació com instal·lació es
gasta menys energia que en la d'altres materials. A
més de tot això, és reciclable.
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Troba inspiració a les
xarxes socials
Quan volem decorar casa nostra ens hem
de prendre un temps per decidir bé el
que volem: quin estil volem donar a la
casa?, quins colors volem que predominin?, quins teixits preferim? Hi ha un munt
de preguntes que cal respondre. Per això,
abans de llançar-te a recórrer botigues
i grans superfícies, et recomanem que
busquis inspiració per ordenar les idees.
Més enllà de les tradicionals revistes, les
xarxes socials són avui dia una gran eina
per a molts àmbits, i la decoració no podia ser menys!
@maiglesa

Cansat de la decoració de casa teva? Posa fil a
l'agulla! El perfil @maiglesa, una florista amant de la
decoració, comparteix els racons del seu àtic d’estil
mediterrani. El que fa més interessant el compte, més
enllà del gust i l'estil decoratiu, és que contínuament
està canviant objectes i mobiliari per aconseguir diferents ambients. I això ho aconsegueix de manera fàcil
i econòmica, en la majoria de casos reciclant allò que
ja té i canviant-ho de lloc. Hi trobaràs moltes idees per
actualitzar casa teva i donar-hi un aire nou.

Fotografia de
@maiglesa
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Fotografia de
@thedesignchaser
Amb més de 200.000 seguidors al seu compte, la
interiorista Michelle Halford comparteix interiors
creatius, inspiradors i d’últimes tendències, centrats
en un estil de disseny escandinau, seguint la línia del
seu blog creat el 2012.
A més, també comparteix el seu treball amb l’interior de la seva pròpia casa. Un estil minimalista,
però cuidat i elegant alhora, s’apodera del perfil de
@thedesignchaser, on predominen els tons marrons,
grisos i negres.
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Fotografia de
@dwellmagazine

Sense seguir un estil únic, @apartmenttherapy comparteix imatges altres perfils i comptes que vulguin
ser publicats. Decoracions a tot color o amb tons
neutres, modernes, 'retro' o 'boho', amb estampats
o llisos... Un espai on podem descobrir nous estils i
d'on podem treure moltes idees per posar en pràctica a casa nostra.
El compte, sota el nom de 'teràpia d'apartaments'
i amb 2 milions de seguidors, té l'objectiu d'"ajudar
tothom a viure una vida sana i feliç a casa seva."

Un perfil ple d’estil i personalitat que comparteix cases modernes per demostrar que també poden ser
acollidores i confortables. Es tracta del perfil de la revista 'Dwell', on es combina decoració i arquitectura.
Per això, també hi trobareu cases inspiradores i tota
mena d'apartaments, des de pisos nous i moderns
fins a edificis antics restaurats mantenint i aprofitant
l’encant de parets i bigues originals.
També hi trobaràs cases de somni, probablement poc
realistes per a molts, però que et fascinaran pels seus
paisatges i la seva arquitectura: des de petites casetes
de fusta enmig d'un bosc o una casa de vidre enmig
d'un llac, a magnífiques cases victorianes.

Fotografia de
@apartmenttherapy
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Set cadires de
disseny famoses
Hi ha cadires de disseny que al llarg
de la història han estat tota una
inspiració en el món de la decoració.
Aquestes són algunes de les cadires
d’autor més conegudes.
Cadira Tólix
Va ser creada per un artesà francès, Xavier Pauchard,
el 1927, a qui se li havia encomanat la tasca de fer
mobles en acer. El seu disseny és simple i compacte.
L'interès actual per la decoració vintage i industrial ha fet que el disseny tornés a estar de moda,
i avui dia podem trobar-la a molts restaurants o
llars. Combina molt bé amb fusta.
Cadira Panton
Fabricada en una sola peça en forma de 'S', no es
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Cadires 'Eames Plastic Chair' de colors.

pot distingir on comencen els peus o el respatller. Va ser
creada pel dissenyador danès Verner Panton a la dècada dels 60 i va ser la primera cadira de plàstic modelat.

Cadira Bertoia
Disseny peculiar dels anys 50 que es compon d’una
estructura d’acer, elaborada amb varetes metàl·liques,
que crea un acabat en malla. Normalment se li afegeix
un coixí, per fer-la més còmoda. Són adequades tant
per a espais interiors com exteriors.
Cadira Barcelona
Probablement la més coneguda perquè la trobem a
Barcelona, al Pavelló Alemany, construït per a l'Exposició
Internacional de Barcelona del 1929. És una obra clàssica de disseny de mobiliari modern del segle XX, creada
per Ludwig Mies van der Rohe i Lilly Reich. Posseeix
una estructura d’acer inoxidable polit, amb coixins de
pell de porc al seient i a l'esquena. Harmoniosa i elegant, està inspirada en la cadira curul (Sella curulis),
que era la cadira de l'estat a l'antiga Roma.
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Cadira Tulip
Per resoldre l’inconvenient de les
múltiples potes de les cadires habituals, en el disseny d'aquesta cadira es va optar per utilitzar una sola
pota central amb una base rodona.
Presenta un disseny retrofuturista,
és a dir, representa la visió de com
seria el disseny del futur als anys
50 i 60. Va ser creada pel finlandès
Eero Saarinen.
Cadira número 7
Va ser creada sota el nom de cadira
model 3107, però se la coneix com a
número 7 per la seva forma. Consta
d’unes potes d’acer tubular cromat,
amb seient i respatller en una sola
peça fabricada de fusta laminada
corba. Dissenyada per Arne Jacobsen
el 1955, és una variació de la cadira
Ant, del mateix autor.
Cadira Eames Plastic Chair
Va ser una de les primeres cadires de
plàstic fabricada industrialment i té
una estructura de fusta o metàl·lica
que la suporta. La forma en una sola
peça de seient i respatller s’adapta
molt bé a la forma del cos. Va ser un
disseny de Charles i Ray Eames pel
concurs Low-Cost Furniture Design”,
organitzat pel MoMA de Nova York
el 1950. | AMIC/Red.
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cros a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)

Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h

ESTAMOS CONCIENCIADOS CON EL
MEDIO AMBIENTE
Y ESTA SEMANA, QUEREMOS QUE AHORRES
EN AGUA Y EN PRECIO

OFERTAS EN GRIFERÍA E INODOROS DE BAJO CONSUMO

Termostático
ducha
TENDER

Kit de ducha
termostático
DRY

74,90 € 189,90 €
2P GRESS ARGENTONA 1875.indd 2

35%
DE DESCUENTO

En todos los inodoros
de 3 y 4,5L de descarga

Oferta válida hasta el 30 juliol de 2019

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

www.gress.es
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OFERTA EN
MAMPARAS
Frontal ducha, tipo corredera.

195

*

€

Oferta válida hasta el 30 juliol de 2019

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

IVA NO INCLUIDO, EN TODOS LOS PRECIOS

• Cristal templado 6mm.
• 3 años, garantía total.
• Incluye tratamiento antical.
• Plazo medio de entrega, 48h.

Desde

Disponible también
serigrafiada

Sistema de guía
desmontable, para
fácil limpieza

* Montaje no incluido
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