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Estil industrial

U

na de les tendències
que està arrasant actualment en el món
de l’interiorisme és el
conegut com estil industrial. Es tracta
d’un tipus de decoració nascut de la necessitat d’adaptar nous espais i
convertir-los en vivendes, respectant

la seva estructura i elements ornamentals originals. Antics magatzems,
fàbriques, comerços, etc... són alguns
dels espais que han acabat com a vivendes d’aquest tipus. Us detallaré les
claus d’aquest estil i les pautes per incorporar-lo, en major o menor mesura,
a casa vostra.
Independentment del grau que vulgueu “industrialitzar” casa vostra, hi ha
certs elements bàsics a l’hora de crear
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un ambient d’aquest estil: habitacions
diàfanes i espais oberts, monocromatisme en colors freds, ús de pocs elements decoratius i materials crus com
el metall, l’alumini, el vidre o la fusta
sense polir.
L’estil industrial és perfecte per lofts,
pisos petits o cases antigues i per a
aquells a qui els agradin els estils purs
i les línies rectes i sòbries. Els elements
decoratius es redueixen pràcticament
als escassos mobles, d’estil antic, o als
propis elements estructurals com bigues, tuberies de l’aire etc.
La gràcia d’aquest estil està en emfatitzar les petites imperfeccions causades pel (suposat) pas del temps o les
empremtes d’un passat industrial: parets de rajol, cablejats a la vista, extintors, fustes desgastades o metalls
rovellats són algunes de les seves ressenyes d’identitat.
Però per incorporar aquest estil a les
nostres cases, tampoc és necessari
traslladar-nos a un antic magatzem.
Us proposo alguns detalls per donar
un toc industrial i a la vegada chic a la
vostra decoració.
Les cuines d’estil industrial solen incorporar ceràmica d’imitació al rajol
en color blanc, que recorda les parets
antigues però mantenint un estil actual. Els electrodomèstics, en acer inoxidable, i els mobles en tons foscos li
donen l’atmosfera austera que tant
caracteritza a aquest estil. Les làmpades penjant del sostre al més pur estil
fàbrica o magatzem li donen el toc
final.
Un estil molt característic dels banys
d’estil industrial són les banyeres
clàssiques, similars al vintage però
amb un aspecte més despullat i fred.
Les parets en materials com el ciment
o rajola blanca i els accessoris en acer
i en línies rectes.
A la resta d’estances i habitacions hi

predomina el monocromatisme. Blanc
pur per parets i portes amb petites
pinzellades de color gris, negre o
marró. Les làmpades, d’estil flexo, són
l’element decoratiu principal a l’hora
que resulten molt pràctiques.
El toc final per a la teva decoració industrial el pots donar incorporant mobles i accessoris antics o de segona mà
al més pur estil fàbrica o oficina.
Mentre que l’ornamentació ha de ser
més aviat senzilla (línies rectes i llises)
i poc abundant, la tecnologia s’hi
troba molt present, a vegades integrada com un element decoratiu en sí
mateix.
En definitiva, en l’estil industrial l’arquitectura de la vivenda és la que pren
el major protagonisme. Tot i així, no
has de deixar-te enganyar, perquè encara que es pretengui passar com un
estil espontani i descuidat, en realitat
no es fa més que pensar en cada detall
per aconseguir una decoració d’allò
més chic.
Aquesta moda és ideal per a aquells
que prefereixen les formes geomètriques pures, les línies rectes i sobretot,
l’ordre, ja que els detalls ornamentals
són la mínima expressió.
Els espais en els quals predomina
aquesta tendència solen presentar
una doble alçada a través de la
instal·lació d’una escala de tipus
metàl·lica i inspirada en les antigues

naus industrials. Si els sostres són alts,
segurament la vivenda disposarà de
grans finestrals en els que mai s’han
de posar cortines massa recarregades.
En definitiva, l’estil industrial deixa de
costat els elements decoratius per
donar major protagonisme a l’arquitectura de la vivenda (bigues, tuberies,
extintors, etc.). Tot i així, els mercats de
segona mà i antiguitats poden ser el
lloc ideal per trobar elements que encaixin amb aquest estil, com làmpades
o mobles d’oficines antics.
Personalment, crec que hi ha una peça
que no pot faltar en cap espai industrial i aquesta és la cadira Tolix. Últimament la podreu veure en moltes
revistes especialitzades i en totes les
fires de mobiliari, i és que si hi ha una
peça que ha aconseguit reinventar-se
com cap i adaptar-se als nous usos,
aquesta és la cadira Tolix.

Per a molts francesos la cadira A, com
es va anomenar al model inicial, és tot
un símbol de la industrialització.
Filla de la producció en sèrie, es diu
que va ser dissenyada i fabricada especialment com a mobiliari pels grans
transatlàntics i bucs que creuaven els
mars a principis del s. XX.
El seu creador, el francès Xavier Pauchard, va iniciar al 1907 els intents per
sistematitzar el procés industrial del
galvanitzat, que inicialment s’aplicava
a ventiladors i peces de rentadores. A
partir dels anys 30 es ven com una alternativa al mobiliari de terrasses, i al

L’apunt
Encara que en època de crisi, la darrera cosa en què 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 a un
professional:

1937 es converteix en el seient oficial
de l’exposició universal de París.
Es tracta una cadira apilable, de gran
solidesa i funcionalitat.
Juntament amb el model A (sense braços i amb potes modelables), Pauchard va crear moltes versions: amb
braços, amb seient llis, perforat o amb
travessers, de silueta quadrada, amb
respatller llis o perforat i també en versió tamboret.
Avui dia s’ha convertit en un hit i surten de les fàbriques, oficines i terrasses
per incorporar-se a nous espais, alegrant amb els seus colors la seva nova
vida. n

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
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 vagin 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
còmode i sobretot, que reflecteixi la
personalitat del que hi viu.
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