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Les noves tendències
per la decoració
d'interiors
paperats retro ... que presenten una decoració enginyosa, envolvent i heterogènia. Seran benvinguts els complements
elaborats a mà, tèxtils brodats, ceràmica
serigrafiada i mobles retapissats amb
teixits de confecció.

Per que no t’enxampin per sorpresa, avui
volem parlar de les tendències en decoració d'interiors que ens acompanyaran
durant el proper any. Això sí, pots estar
tranquil si et preocupa haver de fer una
gran inversió, perquè la decoració d’aquest 2015 seguirà la línia dels anys anteriors, incorporant, és clar, algunes
novetats. Et ve de gust acompanyar-nos
a esbrinar el que es portarà durant
aquest any?
Què et sembla si comencem parlant dels
estils decoratius que seran tendència al
llarg de l'any 2015? Doncs bé, del primer
estil que volem parlar és de l’estil
eclèctic, que també ha estat molt present el 2014. Com saps, consisteix en
barrejar mobles i elements decoratius de
diferents estils i èpoques, aconseguint
un equilibri amb els colors, les mides i/o
la distribució.
Però aquest no és l'únic estil que triomfarà aquest any! El vintage i retro també
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tindran el seu lloc al 2015, encara que
hauràs d’optar per les peces menys exagerades i amb un toc més minimalista.
A més, hem de destacar el protagonisme
de l’estil industrial i la seva vessant
més vintage, on s’aposta per materials
presents a les fàbriques, com el ferro o
l’acer, però barrejats amb fustes i alguns
tocs retro.
En contraposició amb l’estil industrial
(molt sobri en colors) trobarem la tendencia folk, plena de capes multicolors
superposades, accessoris desgastats,
vellut de cotó, estampats “navajos”, em-

Més enllà de totes aquestes tendències,
has de saber que el protagonista per exelència del 2015 en les nostres llars, será
el toc cada vegada més “masculí”. Amb
això volem dir que trobarem decoracions més sòbries, amb línies rectes
i amb un clar protagonisme dels
blancs, grisos i marrons. Tal i com
veiem a les fotos, la tendencia que més
ens marca, és la barreja de l’estil industrial, vintage i masculí.
S’aprecia al 2015 com un any anhelat
per moltes persones que esperen algun
tipus de canvi, una nova actitud, una inspiració perquè les coses comencin a millorar en el seu entorn personal i també
a nivell general. En relació a això les
idees i tendències d'interiorisme presentades de cara al nou any engloben unes
quantes pautes comunes; pot ser interessant fer provisió d’algunes d'elles
igual que estarem atentes a les propostes de les passarel·les de moda que ens

donen pistes per a la nova temporada.
L’eclecticisme i la barreja estètica seguiran contribuint a desenvolupar espais
autèntics, racons amb encant que fomentin l'espiritualitat, o capes de colors
superposats que dónin sensació de profunditat i riquesa en els complements;
en resum, potenciar efectes sorprenents
sense perdre la naturalitat.
Una altra de les claus dels interiors del
2015 és que predominaran les decoracions respectuoses amb el medi ambient. Ja era hora! I això ha estat
possible gràcies al fet que moltes marques han pres consciència de la importància que té la preservació de l'entorn.
Així, durant l’any 2015 podrem veure
molts materials naturals i tècniques molt
ecològiques. En aquest sentit, predomi-

principal en estructures de llit, sofàs,
taules i tamborets de treball, miralls...
L’estil industrial es torna nostàlgic i poètic, en una estètica més sòbria, càlida i
atemporal.

Les tendències decoratives que van
triomfar el 2014 com el "rustic chic", les
influències nòrdiques, els estampats
geomètrics i els mobles sostenibles seguiran trepitjant fort durant aquest any.
Tampoc és qüestió de fer una reforma
cada temporada; es tracta de prendre
nota d’aquells detalls que ens arribin i renovin l’aspecte habitual de la nostra llar.

nen les fustes realitzades amb mètodes
ecofriendly i els objectes reciclats o reutilitzats.
Un altre dels materials més destacats
que hem recuperat de l’oblit, és la forja,
que varia la seva tradicional ubicació exterior als espais interiors, com a element

Menció a part mereixen els banys.
Aquest any seran més espaiosos i lluminosos que mai. A més, has de saber
que les banyeres estan de moda, encara
que només com acompanyament de les
dutxes. Com veus, es tracta d’una tendència que tan sols uns pocs podran dur

a terme, ja que les cambres de bany
solen ser molt petites en els habitatges
actuals. Pel que fa a les aixetes, destaca
la seva nova tecnologia, principalment
els xorros a múltiple velocitat, els llums
led i l’aromateràpia.
Per altre banda, en cuines se seguirà
apostant per les illes, encara que també
prendran protagonisme les grans mesa-

das de fusta. Pel que fa als electrodomèstics, seran tendència els d’acabat en
acer inoxidable.
Finalment, volem parlar de les rajoles
tant per les cuines com pels banys. I és
que en les dues estades predominaran
els dissenys geomètrics (les rajoles hidràuliques están de rabiosa actualitat!).
A més, no podem oblidar-nos dels quadres de grans dimensions i dels murals,
dos elements claus en la decoració d'interiors d’aquest nou any 2015.
Què més? No oblidis col·locar miralls en
la teva decoració, t’ajudarà a guanyar
amplitud i lluminositat en els ambients
de casa teva. El millor és instal·lar-los en
punts on es reflecteix la llum natural del
sol per potenciar encara més l’espai i la
lluminositat. Miralls amb marcs de fusta,
de vidre o de metall, sobretot per als que
volen apostar per l’estil industrial.
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