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prar a qualsevol botiga de decoració
roba impermeable per fer-te el teu
propi tendal. Molt senzill i útil. A més,
donarà un aire molt estiuenc i acollidor a aquest espai.

Treu el màxim partit a
la teva terrassa amb
l'arribada de l'estiu!
Ha trigat, però per fi ha arribat l'esperat estiu i amb ell les ganes de gaudir dels espais
exteriors. Avui t'oferim petits consells per convertir la teva terrassa o balcó en un
espai de reunió ideal per donar la benvinguda als nous aires de l'estiu. Vols saber
com? A continuació t'explico les darreres tendències per aquest 2013 quant a decoració d'exteriors.
Ja sigui gran o petit, sempre podràs convertir aquest espai en un lloc amb estil i decorat al teu gust.

Estil rústic o natural Estil eclèctic
Aquest estiu es porta molt el mobiliari
inspirat en les coses naturals. Es busca
que el mobiliari dialogui amb l'entorn
creant una atmosfera on materials
com la fusta, la pedra, el ratant, el
bambú, el metall o el vidre, entre altres, ens facin sentir en contacte amb
la natura.

La combinació d'objectes de diferents
èpoques i estils s'estableix com una de
les tendències imperants per aquest
estiu 2013. L'estil eclèctic es caracteritza per l'absència total de normes en
decoració. Els accessoris retro o vintage conviuen amb ornamentacions
modernes o d'avantguarda. També

pots combinar materials de tot tipus
com: fusta, vidre, resines plàstiques,
metalls, etc. És un estil molt personal
que pot resultar divertit o dramàtic, espiritual o sensual, excèntric, atrevit o
colorista, depenent de la teva personalitat.

Estil minimalista
Menys és més, una de les màximes
més aclamades del disseny d'interiors
es posiciona de nou com a tendència
en la decoració de terrasses, on es fuig
dels ambients carregats i s'aposta per
ambients senzills, elegants i funcionals.

Estil vintage
Les antiguitats i els mobles retro tornen, aportant un aire interessant i acollidor als espais d'exterior. Col·locar
alguna peça que evoqui un toc retro
aporta a la decoració d'una terrassa un
toc personal, transformant-se en peça
protagonista de l'espai.

Estil clàssic
Si et consideres una persona tradicional i t'agraden els mobles que evoGIDONA

quen el passat, et proposem que facis
una aposta segura i et decantis per les
butaques de vímet i els mobles de
teca o forja. Si, a més, el teu estil té un
punt retro, pots incorporar catifes
amb estampats acolorits i llums de
dissenys al·lusius a l'època. Donaràs
un toc genial a la teva terrassa si combines coixins amb diferents formes i
materials.

Estil romàntic
Per als més romàntics també tenim alguna idea. Utilitza butaques de colors
clars i de disseny senzill. Col·loca espelmes aromàtiques per tot l'espai i
penja petites llums o fanalets. Així
aconseguiràs un espai molt acollidor i
en arribar la nit el romanticisme inundarà la teva terrassa. Si ets un apassionat de les figuretes, pots incorporar

algun element més decoratiu com són
les petxines, pots de sorra o petites
pedres amb formes boniques.

Estil Contemporani
Si, per contra, el teu estil és més modern, atreveix-te amb materials més
nous. Les butaques de ratant sintètic
t'ajudaran a aconseguir-ho, i si a més
ho combines amb grans testos amb
acabats brillant o amb textura de ciment, convertiràs la teva terrassa en
un autèntic paradís. Si decideixes encoixinar les butaques amb coixins, utilitza tons atrevits com negres o grisos.
Per últim, et deixo uns apunts a tenir
en compte sempre i en qualsevol estil:
Prepara una zona d'ombra. Pots com-

La il·luminació juga també un paper
molt important a l'hora de decorar
una terrassa. Si volem aconseguir un
ambient tranquil i acollidor, és fonamental optar per llums càlides de
poca potència, i col·locar-les arran de
terra o en llocs baixets. Una idea molt
senzilla són les garlandes de llums,
que donaran un aire molt bohemi i romàntic a la teva terrassa.
Les espelmes repartides per terra o
sobre alguna taula són un recurs perfecte per aconseguir aquest tipus
d'il·luminació.
Els tèxtils són un altre element amb el
qual podem jugar de diferents maneres i que aconsegueixen aportar
també una bona dosi d'ambient acollidor al conjunt, utilitzant colors cridaners, o coixins amb diferents
estampats que aportaran un toc molt
divertit.
I finalment, però no menys important,
les plantes. Ens encanten les terrasses
plenes de plantes, i com més millor.
Això sí, si volem aconseguir una terrassa acollidora i bonica cal oblidarse dels testos de plàstic. Els de fang
són una opció molt econòmica, queden infinitament millor i les plantes
ens ho agrairan.
Recorda utilitzar colors clars per a les
parets, evitant així que absorbeixin la
calor i crearàs un lloc fresc on passar
les teves tardes d'estiu que esdevindran esplèndides vetllades envoltades
d'amics i bon gust. n
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