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Encara que en època de crisi la darrera cosa en que pensem és en fer
despeses extres, la veritat és que
contractar un interiorista pot convertir-se en una bona inversió.
Si estàs molt verd en temes de decoració o si no tens massa temps per
dedicar-te a aquesta feina, fes un cop
d’ull a alguns dels avantatges que
comporta contractar un professional:

Un Nadal de conte

J

a tornem a tenir el Nadal
aquí, el temps passa volant
i sembla que era ahir que
escrivia el meu article amb
la decoració nadalenca, típica d'aquestes dates.

Aquest any per això, vull tractar-la
d'una manera diferent i és que la decoració nadalenca no ha de centrarse exclusivament en el saló o
l'entrada de casa nostra. Podem ampliar “fronteres” i decorar la resta de la
casa com, per exemple, l'habitació
dels nens, que al final són els que
viuen amb més il·lusió i intensitat
aquestes festes.
Estem acostumats a les típiques decoracions nadalenques com ara l'arbre de Nadal, el Pessebre o les
meravelloses taules de Nadal, Nit de
Reis i Cap d'Any. Però, i les habitacions? Perquè no hi pensem mai? I en
especial la dels més petits?
Si voleu aconseguir un ambient únic,
màgic i amb molt d'encant, us ensenyo unes fotografies perquè agafeu
idees. Estic segura que us enamoraran igual que a mi.

En aquests espais, ja sigui la sala de
jocs o l'habitació de dormir, s'han utilitzat llums de colors, estels, parets
pintades amb pintura de pissarra i
decorades amb motius nadalencs o
boscos encantats, tendes de campanya que serviran de taller de Papà
Noel o dels patges Reials… en fi, milers d'idees increïbles que faran les
delícies dels més petits i amb les
quals aconseguirem donar a aquestes habitacions una atmosfera càlida
i molt acollidora.

Tingueu en compte que, a diferència
dels adults, els nens no utilitzen les
seves habitacions solament per descansar i dormir, sinó que aquí també
passen el seu temps lliure jugant i
reunint-se amb els seus amics. Això
hem de tenir-ho molt en compte a l'hora de decorar aquests dormitoris,
ja que l'ornamentació dels més petits
ha de ser tant estètica com pràctica, i
per descomptat, segura.
El Nadal és una de les etapes de l'any
més entranyable sobretot per als nens.
Ells les fan especials, fan recuperar la
il·lusió perduda als adults i et permeten
reviure moments màgics.
És per això que crec que no hem de deixar de banda la decoració d'un lloc tan
seu i tan especial com la seva habitació.
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La imaginació i la fantasia dels nens
ens permetran gaudir de multitud de
possibilitats en la decoració dels seus
dormitoris. Deixeu que ells us ajudin
i que triïn l'ambient que més els
agradi d'acord amb la seva edat i personalitat.
Al decorar un dormitori infantil amb
motius nadalencs estarem creant un
ambient divertit, ple d'alegria, màgia
i color que els petits gaudiran al
màxim.
Aquesta decoració pot estar basada
en una temàtica particular. Potser un
Nadal de contes, un Nadal de princeses, un bosc nadalenc encantat, el taller de Santa Claus, simpàtics ninots
de neu... Aquestes són solament algunes de les tantes temàtiques entre
les quals podeu triar, o millor dit,

entre les quals podeu triar juntament
amb els vostres fills, ja que serà molt
més divertit si els fas participar de
totes les decisions sobre la decoració
del seu dormitori.
Com veieu, en aquestes fotografies,
podeu aprofitar la roba de llit, coixins
i catifes que feu servir normalment,
no cal que tot tingui dibuixos de ninots de neu o altres motius típics d'aquestes festes. La gràcia és que amb
el que teniu i uns quants complements, doneu a aquest espai un ambient màgic i diferent.
Espero que aquestes fotografies us
inspirin i us agradin tant com a mi.
Bones Festes a tothom!!!

Assessorament integral: Un professional estudiarà els teus gustos i necessitats,
així
com
les
característiques de l’espai amb la fi
de trobar els millors dissenys per a
cada un dels racons de la teva llar o
negoci.
Facilitat: El que per a tu pot convertir-se en un món, pels interioristes és
un cosa senzilla que fem amb gust i
paciència per tal d’aconseguir els millors resultats.
Direcció del projecte: L’interiorista
es dedicarà a realitzar el projecte de
principi a fi, vetllant sempre per tal
de que l’obra satisfaci les expectatives del client. Ens encarreguem de
portar a casa teva les tendències i els
estils que més t’agraden, els millors
materials, equipaments i tècniques.
Pressupostos: La planificació d’un
professional evitarà que les despeses
se’ns escapin de les mans, tal i com
succeeix amb les reformes fetes per
un mateix.
Estètica: És un dels motius principals pels quals la gent contracta un
interiorista, per aconseguir una llar
de disseny envejable però alhora còmoda i sobretot, que reflecteixi la
personalitat del que hi viu.
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