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importa el què, 
el quan,
el qui,  
el com  
i el perquè:

importa  



I a casa nostra, 
per què no?
De petites intervencions a 
canvis, de decoració, d'ordre, 
de mobles: potser ha arribat 
el moment de sacsejar la 
nostra llar!

Llar
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E
scollir un tipus de terra per a la llar no és fà-
cil perquè cal tenir en compte molts factors: 
si ho fem en una habitació o a tota la llar, el 

pressupost del qual disposem, el disseny que més 
ens agrada, el material adequat i molt més. Si us 
esteu plantejant canviar el terra d’alguna habitació 

Un tipus de terra per  
a cada tipus de llar
El terra de parquet, el vinílic, la fusta 
massissa o el gres porcellànic, algunes 
de les opcions ideals per a casa

Llar
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o de tota la casa us en repassem diferents opcions. 

Els laminats
Per aquelles llars en les quals hi viuen infants i mas-
cotes, els terres laminats són ideals perquè resistei-
xen esgarrapades, impactes, cops, cremades i, a més, 
no absorbeixen les taques. Els de làmines estan fets 
d’un acabat plàstic sobre una base de derivats de la 
fusta, fet que els dóna aquesta capacitat imperme-
able. Hem de tenir en compte, però, que en aquest 
cas no es poden polir ni envernissar. 

L'opció dels vinílics
Una altra opció senzilla i econòmica són els terres 
vinílics. Són de PVC, imiten diversos acabats i es 
presenten en diferents formats per poder triar el 
disseny. Els podem trobar en làmines, llosetes i rot-
llos autoadhesius. Es tracta d'un terra caracteritzat 
per ser bons aïllants acústics, resistents a les taques, 
impermeables i antilliscants.

La fusta mai falla
Per altra banda, aquells que busquin una opció resis-
tent per a tota la vida, l’elecció més adequada seria la 
fusta massissa. És un material que si es cuida, poleix 
i envernissa de tant en tant, garanteix tenir un terra 
de bona qualitat durant molts anys. 

Altres aplicacions
Una alternativa a la fusta massissa és la multica-
pa, un parquet de fàcil instal·lació compost per una 
capa de fusta natural sobre una altra de llistons. 
La instal·lació és flotant i es pot polir i envernissar 
quan es desitgi.

L'opció gres
Per últim, per aquelles llars que busquin un terra 
resistent, l’opció ideal és el gres porcellànic. Aquest 
és un paviment ceràmic de gran duresa, infinitat 
d’acabats i gairebé nul·la absorció d’aigua, el qual 
admet també la possibilitat de polir i evitar juntes.
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E
n primer lloc, cal tenir en compte que s’ha 
d’adaptar el moble a l’espai i a les necessitats 
d'emmagatzematge que necessitem cobrir, i 

no a l’inrevés. Abans de comprar un armari és im-
portant conèixer quin ús tindrà, és a dir, el tipus de 
roba o utensilis que hi guardarem i l'espai que ocu-
pen aquests. Els que més es demanen actualment 
són els armaris encastats a la paret, els quals arri-
ben fins al sostre i estan completament tancats, fet 
que permet no veure'n l'interior perquè l'habitació 
es vegi ordenada. 

Encastats, que s’utilitzen quan l’espai està fet i és 
necessari revestir-lo. La fusta és el material que 
ofereix més bons resultats.

Armaris a mida, que habitualment fa un ebenista 
per encàrrec i per a un espai molt determinat.

Com escollir l'armari 
ideal per a l'habitació
Descobrim els tipus d'armari que  
existeixen i les característiques  
necessàries perquè siguin molt útils

Armaris modulars, que tenen la possibilitat d’adap-
tar-se bé a diferents espais. Dins d’aquest últim tipus 
d’armaris, hi ha gran varietat de models, acabats i 
colors. Són mobles que no estan lligats ni a una pa-
ret ni a un espai determinat, per la qual cosa poden 
desplaçar-se d’una habitació a una altra.

Llar
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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!

El mobiliari del bany
El mobiliari funcional i minimalista que 
s’adapta de forma pràctica a l’espai és la 
tendència que més s’imposa

E
l ventall de possibilitats que 
ofereixen els fabricants es-
pecialitzats és tan gran que 

no és gens difícil trobar els mobles 
i l’inodor més apropiat per con-
figurar el bany al nostre gust. A 
l’hora d’escollir el mobiliari hem de 
tenir en compte els diferents ele-
ments que el conformen i observar 
les característiques concretes de 

cadascun per obrar en consonància respecte al seu 
estil decoratiu. Si hem de destacar alguns colors, 
ens hem de referir en especial al blanc i al negre, 
així com molt de vermell i taronges. També es porta 
molt el vidre i el lacat brillant.

El sanitari
Un dels elements més importants quan hem de 
configurar i escollir el mobiliari del bany, així com la 
decoració, és el sanitari. En primer lloc cal diferen-
ciar entre les possibles formes que poden presentar. 
Per exemple, els sanitaris suspesos permeten dispo-
sar de més espai i gran facilitat a l’hora de netejar, 
mentre que els de peu donen una aparença de més 
resistència i estabilitat.

Per regla general el sanitari acostuma a ser de co-
lor blanc, encara que cada vegada més es posa es-
tampat o amb un to que el cobreixi per complet, en 
consonància amb els escollits per a la resta del bany.

Llar
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La difícil decisió sobre els colors. Els colors suaus 
ajuden al benestar del nadó i a la seva tranquil·litat. 
A més, els colors pastel proporcionen una delica-
desa única.

Un detall original amb vinils. Si voleu afegir un toc 
de color a les parets, podeu optar per utilitzar vinils 
decoratius. En diverses botigues podeu trobar vinils 
per a nadons.

Les llums per a cada hora del dia. Sempre neces-
sitareu dos tipus de llums artificials, una de general 
que il·lumini tot l’ambient, i una làmpada petita amb 
una llum tènue. La llum natural és sempre important 
però és bo disposar de cortines que aturin el seu pas 
durant les migdiades.

La distribució de l’espai. Heu de tenir en compte 
la superfície disponible abans de comprar qualsevol 

Decorar l’habitació  
per al nadó
Els colors, la il·luminació, el mobiliari i 
la seva distribució poden millorar el seu 
son i que faci goig

moble, ja que els nens creixen molt ràpidament i en 
poc temps els veureu fent les seves primeres passes.

El mobiliari adequat. És important que no hi hagi 
mobles de més, el comú és tenir el bressol, un mo-
ble per a la roba i una butaca. A mesura que passi 
el temps ja començareu a omplir l’espai.

Obres i projectes, s.l.

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

Més de 20 anys d’experiència
en reformes i edificació

DEMANA
PRESSUPOST

SENSE
COMPROMÍS

Llar
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SOM ALUTEK ALUMINIS, UNA EMPRESA JOVE PERÒ AMB 
PROFESSIONALS DE MOLTA EXPERIÈNCIA.

OFERIM SOLUCIONS EN ALUMINI I VIDRE TANT PER A
PARTICULARS COM A PROFESSIONALS.
EL MILLOR SERVEI I TRACTE DIRECTE

AMB ELS CLIENTS ENS CARACTERITZA.
FABRICACIÓ PRÒPIA.

OPTIMITZEM LA RELACIÓ QUALITAT-PREU AMB ELS 
MILLORS MATERIALS DEL MERCAT, ADAPTATS A CADA CAS.

TOT EN ALUMINI I VIDRE
Som especialistes en fabricació de tancaments d’alumini per a tot tipus de muntatges

CONSTRUCCIÓ
Acompanyem constructores, 

estudis d’arquitectes
i interiors en els seus projectes

FUSTERIA D’ALUMINI
Donem resposta a qualsevol 

necessitat de particulars, des de 
construcció a reparació

TREBALLS A MIDA
Treballem cada projecte de 

manera personalitzada, 
trobant les millors solucions 

fetes a mida

PREUS COMPETITIUS
Oferim una excel·lent relació 
qualitat / preu, treballant amb 

materials totalment garantitzats

· Tendals
· Mampares de bany
· Establiments

· Tancaments d’alumini 
· Vidres
· Persianes

· Mallorquines  
· Divisons d’oficines
· Cortines

· Sostres
· Reformes
· Obra Nova  

93 116 78 29
Camí de Ca la Madrona, 20

Nau 2 · 08302 Mataró
info@alutekaluminis.com
www.alutekaluminis.com

@alutekaluminis
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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

 A major comoditat i suavitat 
dels nostres llençols, més reparador 
serà el nostre son, un dels ements 
fonamentals de la nostra salut

A
quest fet fa que a l’hora d’escollir-los hàgim 
de tenir especial cures en aspectes com el 
material amb què estan realitzats, ja que es-

tem posant, en certa manera, en risc la salut de la 
nostra pell. En aquest sentit, la importància d’escollir 
bé els llençols ve per un doble motiu. En primer lloc, 
estan en contacte directe amb la nostra pell, per la 
qual cosa hem d’intentar que no provoquin cap tipus 
d’al·lèrgia. Per altra banda, el son és fonamental per 
a la nostra salut, entenent com a tal el fet de tenir 
un bon descans. A major comoditat i suavitat dels 
llençols, més reparador serà el nostre son.

Dintre de l’elecció de llençols i tovalloles, el cotó és 
un material molt comú. En el cas dels llençols és la 
millor elecció per la seva durabilitat, resistència, 
absorció i agradable tacte. Però, hem d’atendre al-
tres factors, per exemple, la qualitat del cotó, molt 

L’elecció de la roba 
blanca
Llençols i tovalloles tenen en comú que 
són una part de la roba de la llar que 
entra en contacte amb la nostra pell de 
manera diària

influenciada pel llarg, gruixària i 
resistència de la fibra. També és 
important la trama del teixit. 

I, pel que fa a les tovalloles, hem 
de contemplar com a factors pri-
mordials tant la suavitat com la 
capacitat d’absorció. Si busquem 
la qualitat en les tovalloles, la gran  
elecció són les de 100% cotó.

Llar
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E
n ocasions, determinats elements que tenim 
a la nostra llar poden prendre una forma o 
un ús diferent només amb fer ús de la nostra 

imaginació i amb uns pocs accessoris. En aquest 

Sofàs ocasionals  
per a la llar
Segur que tots, en algun moment, hem 
rebut una visita inesperada i, trobant-
nos amb un dèficit d’espais per seu-
re, hem utilitzat l’eterna solució de 
col·locar coixins sobre un llit o divan 
contra la paret per convertir-lo en sofà

sentit, anem a veure com crear sofàs ocasionals. Per 
exemple, tenim la possibilitat d’improvisar un sofà 
ocasional en determinats mobles baixos. Encara que 
pugui semblar estrany, aquests mobles requereixen 
de molt poca modificació per poder fer de sofà. Allà 
on tenim una filera de mobles baixos, serà suficient 
amb poc més d’un metre d’ample, tindrem la possi-
bilitat de disposar d’uns sofàs. Per això és suficient 
de col·locar a la seva part superior un matalasset 
folrat amb la tela i un bon respatller a base de coixins.

També podem aprofitar un bagul de fusta. Hi posa-
rem a sobre uns coixins lleugers que permetin obrir-
lo quan ho necessitem i gaudirem, mentrestant, de 
seients extra.

Llar
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FACTORY
L A  F À B R I C A  D E  L E S  F I N E S T R E SALU

FINESTRES
D’ALUMINI A MIDA

TUBS D'ALUMINI EN 
DIVERSOS ACABATS 

MIDES I COLORS

VENDA I MANIPULAT
DE XAPA D'ALUMINI

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.

tancament
de seguretat

EL SEU MAGATZEM DE L'ALUMINI

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

3’50€ 10€

Silicona neutra
color blanc

i negre

IVA. inclòs
IVA. inclòs

1’45€
IVA. inclòs

Massilla
acrílica
blanca

IVA. inclòs
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que es fan en dormir, però sense perdre fermesa. A 
més, són hipoal·lergènics i resistents tant a la pols 
com a la brutícia. En relació amb els matalassos de 
molles, els de làtex són més duradors, però menys 
ferms i més calorosos.

Claus per escollir  
un matalàs i la base
Una tercera part de la vida humana té 
com a escenari el llit. Escollir un tipus 
de matalàs o un altre es pot traduir en 
el fracàs o l’èxit del nostre descans

Matalassos de molles o de làtex?
Els matalassos de làtex s’adapten als moviments 

Bases i canapès
Per obtenir un òptim rendiment del matalàs pel que 
fa al confort i la durada és imprescindible que esco-
lliu la base o canapè amb molta cura.

- De molles. Les molles van cedint i tendeix a en-
fonsar-se en el centre, la qual cosa implica una 
incorrecta postura per a l’esquena.

- De fusta. És un dels més recomanables. Més 
dur i no cedeix.

- Canapè. Acostuma a ser de molles, entapissat i 
reforçat. És molt còmode i resistent.

Llar
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por sólo

Mueble lacado en blanco mate, 
4 cajones con freno, encimera 
cerámica desplazada
y espejo liso. 

Mueble de 120cm
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Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, 

399€ También disponible en 100cmTambién disponible en 100cmTambién disponible en 100cmTambién disponible en 100cm
unidades limitadasunidades limitadas

OFERTA!

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes: De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15T 93 161 50 15T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes:De lunes a viernes:De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h  7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h

www.gress.es

MÁXIMA CALIDAD AL MEJOR PRECIO
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