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en estances on hi predominin els colors uniformes i neutres com ara colors
clars com el blanc o be, amb bases grises o pedres. Aquestes són precisament, pel seu contrast, les que millor
acceptaran aquest tipus d'elements
decoratius, i les que donaran una força
i personalitat indiscutible a la mateixa.

Us atreviu amb els
fluor?

N

o cal ser un fashionista per adonar-se
que es porten els colors fluor. Si us pregunto pel color de
moda d'aquest estiu,
segur que a molts de
vosaltres us vénen a
la ment aquests colors llampants i cridaners ... els hem vist en sabates, banyadors, bosses ... i com ja sabeu que la

moda, en moltes ocasions, baixa de
les passarel · les ... ara també ho ha fet
i s'ha introduit en el mon de la decoració i l'interiorisme. Evidentment,
com són colors molt potents, hem de
tenir cura i usar-los en petites dosis.
Aquestes cítriques i intenses tonalitats fluor són una tendència cada dia
més estesa que resulten ideals per a la
decoració de qualsevol espai de la
casa, però abans de res, cal deixar clar

que no tot són beneficis al decorar
amb aquestes tonalitats, ja que si ens
excedim, poden acabar resultant
massa estridents.
La tendència fluor és una tendència
amb força, ideal per a espais habitats
per persones amb una personalitat
molt definida, alegres i molt actives.
Els colors fluor, per tractar-se de colors
realment vibrants i cridaners, són ca-

paços d'alegrar el dia a qualsevol, d'aixecar l'ànim i de despertar la creativitat ... És per això que resulten ideals en
espais moderns, contemporanis i creatius.
Com veieu a les fotos, també resulten
interessants i molt atractives les combinacions d'espais clàssics amb aquestes tonalitats.
En quant a l'aplicació d'aquests colors
en la decoració, les possibilitats són infinites, es poden aplicar a gran escala
(pintant parets i sostres) o introduint
únicament algun moble o decorant
simplement amb algun 'toc' fluor a
través d'accessoris i petits complements.
Normalment, quan pensem en redecorar la nostra llar, solem optar per
decoracions amb colors convencionals, res que surti de la norma. Tot i
que molts s'atreveixen a utilitzar tonalitats una mica més extravagants la veritat és que poques vegades ens
aventurem a introduir elements que
surtin massa del comú o del que
estem habituats a veure. Doncs bé,
avui us vull mostrar com moltes vegades aquestes arriscades pràctiques
poden tenir resultats increïbles.
Què és arriscat decorar amb colors
fluor? Sí, però tampoc es tracta d'embotir una habitació amb mobles o parets pintades amb aquest colors. Més
aviat hem de pensar en introduir-los
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Estareu d'acord amb mi que aquests
tons són complicats i estridents, però
també irresistibles. Una tendència en
decoració que a primer cop d'ull costa
d'introduir a les cases ... però que quan
s'aconsegueix integrar, serem capaços
d'obtindre uns efectes sorprenents i
molt interessants. Una casa amb tocs
de color fluor mai serà una casa avorrida, i dic "tocs", perquè no és una
bona idea omplir la llar de coloraines
com si visquéssim en una pel · lícula
de dibuixos animats.

Escollir mobles d'aquests colors (o pintar alguns dels que ja tenim a casa) per
donar vida al menjador , la cuina o al
dormitori és una excel · lent idea per
fer un restyling a la teva llar.
Cal indicar que estem davant uns colors que resulten ideals per decorar
tant el teu saló com algun dormitori,
ja que són les habitacions on millor es
poden convinar els tons fluor amb el
mobiliari que ja tenim. Si vols portarlos al saló pots optar per tres camins.
El primer pot ser pintar una paret d'aquesta tonalitat, et recomano que

sigui la mateixa on es trobi el sofà, així
no la veuràs constantment però sí donarà un toc especial a tot l'ambient.
Una segona opció pot ser a través dels
teixits o catifes. La convinació de coixins amb tonalitats flúor, sobre sofàs
de colors neutres, o alegres catifes
sobre elegants terres de fusta posaran
un toc de color a tota l'estança. I per
últim, mitjançant petites peces decoratives com jerros, caixes , quadres o
miralls.

Si el que vols són tonalitats fluor al
dormitori, et recomano que ho facis a
través dels tèxtils de l'habitació. I és
que si els portes a les parets pots trovar-te amb un espai massa estrident
que no contribueixi a crear un ambient gaire relaxant. En canvi, un encert segur és apostar per coixins,
alguna cadira o sillonet d'aquestes tonalitats o pintar el marc d'un mirall
d'estil antic amb tons fluor.
Aquests colors t'ompliran d'energia,
aposta per ells, bé sigui en tèxtils o en
elements decoratius, aquestes tonalitats poden ajudar a injectar optimisme i vitalitat a casa teva.
Atreveix-te amb el fluor!
Com ja haureu intuit el secret està en
dosificar-los. n

Girofinques Interiorisme
Pl. Marquès de Camps, 11, baixos
17001 GIRONA
Tel. 972 22 46 68
www.girofinquesinteriorisme.com
GIDONA

