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Ombres de disseny per
aquest estiu

No hi ha res com els dies d’estiu, les tardes en família, els menjars amb amics i
les nits tranquil·les a la fresca. Per fer del
nostre jardí o de la nostra terrassa un lloc
més còmode i agradable, els para-sols,
tendals i pèrgoles seran claus. Gràcies a
ells ens protegirem del sol i de la calor
excessiva.
Està clar que comptar amb una casa amb
jardí, un petit pati o una terrassa suposa
un valor afegit al nostre habitatge i ens
permet gaudir d’un espai exterior que
ben distribuït i protegit del sol i la pluja
sumarà metres útils a la nostra llar.
Depenent del nostre espai, del pressupost i dels nostres gustos podem optar
per aquests tres sistemes:
Para-sols. Si l’espai és petit o si necessites llocs d’ombra molt concrets, són el
millor sistema, ja que també solen ser
molt més econòmics que altres solucions
de les quals parlarem més endavant. L’ideal és triar materials lleugers per poderlos moure amb facilitat.
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Els tendals són perfectes per aïllar l’habitatge de la calor i dels raigs de sol. Gràcies a ells podem estalviar molts diners
en la factura de la llum reduint el consum
de l’aire condicionat. Al mercat hi ha
nous sistemes que els fan molt còmodes,
ja que detecten la pluja i el vent i es recullen sols evitant accidents.
I finalment, les pèrgoles. Aquestes són
perfectes per crear ambients i separar,
per exemple, una zona d’estar o relax,
d’una altra que faci de menjador d’estiu.

Si tenim molts metres quadrats podem
decantar-nos sense problemes per una
pèrgola prefabricada. Si per contra, el
nostre espai és limitat, és preferible triar
una pèrgola feta a mida per aprofitar millor els metres quadrats.
La instal·lació d’una pèrgola al nostre
jardí és una de les formes més decoratives de moblar aquests espais. Les pèrgoles estan fetes normalment de fusta o
alumini en forma de carcassa, que pot fer
de porxo o bé de coberta. Les possibilitats decoratives que ofereixen les pèrgoles són moltes, gràcies a l’àmplia varietat
de models disponibles al mercat.
Gràcies a les pèrgoles, el jardí passa a ser
una estança més de la llar, ja que ens
ajuda a mantenir la intimitat que busquem a casa nostra.
Les pèrgoles són zones pensades per
ampliar espais en l’habitatge, que permeten crear nous ambients adaptant-se a
qualsevol entorn i optimitzant cada àrea.
Com veieu a les fotografies, hi ha pèrgoles molt atractives que ens faran gaudir
de moments de pau i tranquil·litat, no importa quin tipus d’estructura hagis triat
per al teu disseny, el que més importa, i
el que marcarà l’estil d’aquest espai tan
especial és el tipus de decoració que hi
posaràs. Juga amb llums, plantes, hama-

ques, butaques, cadires i cortines.
Si decideixes crear un lloc d’estar per llegir, prendre alguna coseta i passar estones parlant amb els amics, només cal
posar uns bancs amb coixins, uns sofàs
i, si encara vols donar-li un punt més càlid
i confortable, podries afegir una xemeneia de bioetanol o gas, i les seves flames
t’acompanyaran en les nits d’estiu.
Un altre detall a tenir en compte són els
coixins dels sofàs i butaques, hi ha robes
que no perden el color amb el sol o que
són repel·lents a l’aigua. La coordinació
de diferents robes amb una gamma cromàtica adequada fa que puguis, amb
pocs diners, canviar el disseny de la teva
pèrgola cada temporada.
Les plantes naturals també ajuden a
crear ambients frescos, alegres i agradables.
Si vols donar un aire més romàntic al teu
espai d’exterior pots col·locar plantes enfiladisses de ràpid creixement, que a l’estiu quedaran precioses i et
proporcionaran una ombra perfecta per
fer una migdiada a l’aire lliure.
Si el que voleu és donar un toc més exòtic al vostre jardí, us aconsello les pèrgoles balineses, ja que són uns elements
molt atractius a l’hora de decorar l’exterior de la llar.
Si teniu la sort de tenir un jardí ampli,
podeu incorporar aquests elements tan
decoratius. D’aquesta manera, en lloc
d’optar per la típica pèrgola de fusta,
podem donar-li un toc més asiàtic a la
nostra decoració exterior amb aquest
tipus de pèrgoles.
Cada dia estan més de moda les tendències de relaxació i la influència asiàtica,
de manera que aquest tipus de mobles o
elements decoratius són molt utilitzats.
Hi ha gran varietat de models i diferents
mides depenent de les necessitats.
Les pèrgoles balineses són estructures
molt resistents a les inclemències climatològiques, ja que estan realitzades en
fusta amb tractaments especials. En general, el sostre sol estar realitzat amb
fibra natural i se li poden incloure complements com estores o persianes enrotllables per preservar la intimitat.
A l’interior, les podem decorar de dife-

rents maneres: amb llits, puf o coixins, i
sobretot amb espelmes o fanalets per
donar-li aquest toc chill out o de relax.
Penseu que una pèrgola s’ha de poder
gaudir durant tots els mesos de l’any, per
això al mercat trobem sistemes molt innovadors que ens permeten allargar el
seu temps d’utilització. És important,
doncs, que ens fixem si per la zona on
hem de col·locar-les ens anirà millor que
disposin de tendals impermeables, amb
protecció solar o fins i tot amb uns panells laterals que ens protegeixin del
vent.
Aquí us ensenyo unes noves pèrgoles,
que com veieu a les fotos són d’estructura i disseny minimalista. La caracterís-

tica primordial és que tenen una coberta
formada per lames d’alumini rotatòries.
A més de ser molt pràctiques per evitar
la incidència dels raigs solars i la pluja
quan volem gaudir del nostre espai exterior, les lames rotatòries també compleixen una altra interessant funció, eliminar
l’aigua que s’acumula sobre elles quan
plou. El líquid es desplaça cap als extrems de les lames i s’evacua mitjançant
un sistema doble de canalons laterals,
que condueixen l’aigua cap a uns canals
ocults dissenyats per portar l’aigua fins a
terra. Les pèrgoles també poden incloure
llum, calefacció i fins i tot altaveus plans
per connectar amb l’equip de música.
Aquests models poden incorporar (sota
comanda) pantalles paravent, portes de
vidre corredisses o panells lliscants.
Ja sabeu, si esteu pensant en col·locar
una pèrgola a la vostra terrassa o jardí ja
no teniu excusa. Les pèrgoles són ideals
per a tots els dies de l’any, plogui, nevi o
faci sol.
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