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Terrasses per gaudir-les
Durabilitat i resistència. És important
ressenyar que tot el que instal·lem a l’exterior està exposat a condicions ambientals dures o molt dures, i la intempèrie
danya tots els materials de manera que
els de baixa qualitat es degraden amb relativa facilitat. El gran avantatge de la
fusta enfront d’altres materials és que envelleix amb molta dignitat, especialment
la fusta natural, i permet que amb una posada a punt de poliment i oliat quedi com
nova, així que encara que pensem que és
un material delicat, la veritat és que és
perfecte per a exterior.
Són molts els clients que es posen en
contacte amb nosaltres per demanarnos que els dissenyem i pressupostem
un paviment de fusta d’exterior, tant en
jardins de cases unifamiliars i xalets
com en àtics i terrasses. Després de
moltes consultes, veiem que els dubtes
i preguntes que ens fan són gairebé
sempre molt similars, per la qual cosa
he pensat escriure un article explicant
les característiques i avantatges de
tenir aquest tipus de paviments a l’exterior.
L’objectiu sempre és el mateix: aprofitar la terrassa al màxim, que estigui
bonica tot l’any i que requereixi poc
manteniment... que ja treballem molt a
la feina com per arribar a casa i continuar!, en definitiva, la terrassa ha d’estar pensada per gaudir-la.
Per això insistim que la base de tot és
un bon disseny, i és que quan planifiquem i dissenyem, sempre comencem
analitzant les possibilitats concretes de
cada espai i el que cada propietari ens
demana, d’aquesta manera assegurem
un bon resultat per tal de garantir una
bona inversió. La proposta que fem s’ajusta a les necessitats de cada cas per
tal d’aconseguir que el jardí o terrassa
sigui tot un èxit.
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5 bones raons per instal·lar
fusta en àtics i terrasses
Acabat càlid, bonic i de gran qualitat
estètica. En aquest sentit la fusta d’exterior té pocs competidors, i és que és un
material que sempre queda bé. La fusta
natural té diferents colors segons sigui la
seva procedència: ipe, teka, bambú, pi...
i en fusta tecnològica trobem una àmplia
gamma de colors i textures. Qualsevol
que sigui el tipus de fusta d’exterior
aconseguim decorar els espais amb
aquest toc càlid i sensual que només la
fusta proporciona. Poques sensacions
són tan agradables com caminar descalç
per un bon terra de fusta. Tant les fustes
naturals com les de tipus composite (tecnològica) queden perfectes en exteriors.

Mides i colors per a tots els gustos. A
més de diferents tons de fusta segons la
procedència, avui dia al mercat hi ha disponibles diverses opcions de colors gràcies a la fusta de tipus tecnològica, colors
que van des del gris, negre, mel, marrons,
fins a blaus, grocs o liles... i amb opcions
de textures que van des del llis fins a diferents estriats. La gamma de colors i
acabats ens permet jugar amb el disseny
i aconseguir un total look per a la nostra
terrassa.
Continuïtat visual i ocultació de desguassos i pendents excessives. La
fusta es col·loca sobre una subestructura
amb la qual anivellem el terra. Amb això
aconseguim espais exteriors totalment
plans que eviten que els mobles quedin
coixos, a més, aquesta instal·lació sobre

el paviment existent assegura que ens
evitem problemes d’humitats. Una altre
avantatge és que queden ocults desguassos (es deixen registres per a possibles
revisions) que moltes vegades trobem
enmig de la terrassa i estèticament són
poc agradables...
Versatilitat. Podem folrar qualsevol superfície i crear diferents elements: testos,
mobles, baguls… i crear espais totalment
integrats amb el mateix material.
La fusta és un material que permet un
ampli ventall de possibilitats i que té un
preu molt més assequible del que pot
semblar. Serà una inversió que farà que
vulguis passar més temps a la teva terrassa i que a més revaloritza la teva propietat. Segur que un futur comprador
apreciarà que el jardí o el teu àtic sigui
un espai de qualitat i summament aprofitable.

6 coses importants que has
de tenir en compte en triar
fusta d’exterior:
Preu. És una de les qüestions que més
preocupen. La fusta és un material de
cost mitjà-alt i en certa manera és lògic,
ja que és un material de qualitat. Tant la
fusta natural com la tecnològica passen
per un processat (assecat i tractaments
per evitar plagues en el cas de les fustes
naturals, i la seva producció en les tecnològiques). Quant a les fustes naturals
de procedència tropical, tenen controls
de duanes i d’importació, de manera que
els costos són elevats, però comparat
amb altres tipus de materials i veient el
resultat, el preu comença a no semblar
tan elevat si el comparem amb una
pedra natural o un porcellànic d’alta
gamma.
El nostre consell, si vols instal·lar fusta
d’exterior a la teva terrassa, àtic o jardí,
és que pensis en contractar un equip que
Disseny que t’assessori. El cost d’aquest
servei serà un percentatge molt petit
comparat amb la despesa que realitzaràs
i et poden ajudar tant amb l’execució
com amb el disseny de l’espai exterior
que vols arreglar.

Sostenibilitat. Encara que en el passat
l’ús de fusta tropical no certificada i
sense control ha devastat boscos a
causa d’un mercat poc respectuós, l’extracció d’aquest material pot ser racional
i ecològic. Una adequada certificació i
una gestió sostenible dels boscos perquè
siguin econòmicament rendibles són la
millor garantia que la fusta és un material
amb futur. Per això és important apostar
per proveïdors seriosos que ens presentin tots els avals i garanties que el material és sostenible i que s’han respectat
totes les normes vigents.
Manteniment. El manteniment és el
punt feble d’aquest material perquè espanta sentir que existeix i és necessari
(quan és fusta natural, ja que la tecnològica no té manteniment), però és tan senzill com passar un oli nutritiu un cop l’any.
A més és aconsellable donar un cop de

mànega si la calor és excessiva, sobretot
en climes molt secs, ja que la fusta es
deshidrata amb facilitat.
Disseny. Sí, insistim, perquè un bon disseny és fonamental per a un bon resultat.
Cal tenir en compte que el material és lineal, així que compte amb les corbes. Es
poden fer, però han d’estar ben plantejades. El replanteig dels talls i de la direcció
de les lames de fusta ens permet, des del
disseny, donar un toc especial a les nostres terrasses i jardins.
Tipus de fusta d’exterior: Fonamentalment distingim entre la natural i la tecnològica (composite), que és un
conglomerat de polímers i encenalls de
fusta, normalment procedent de neteja
de boscos o restes de l’aprofitament de
serradores.
Fustes naturals, fustes tecnològiques
com Visendum, Fiberon... en cada cas cal
estudiar quin i com posar-la, però per la
seva qualitat i pel resultat, instal·lar fusta
en el teu jardí és una bona opció. A més,
les noves fustes tecnològiques ens permeten oblidar-nos del manteniment i
optar per una àmplia gamma de colors
que segur que t’enamoraran.

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

ABRIL 2015 GIDONA

