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Com triar un sofà per a
tota la vida
Quins són els elements clau a tenir en
compte per decidir bé? Quin resultarà
més còmode i quin aguantarà millor el
pas dels anys? El sofà no només és la
peça estrella del saló pel volum que té,
sinó també perquè és un dels mobles
que més utilitzem.

Que volem una sessió de cinema a casa?
Doncs és la nostra butaca reservada.
Que vénen amics? Sempre acaba sent un
testimoni silenciós i còmplice dels moments compartits.

Per llegir, per descansar, per a tota la família... Per això ens hem proposat que
encertis de ple en l'elecció del teu sofà i
et volem donar solució de tots els teus
dubtes. Una guia infal·lible per renovar-lo
i triomfar!

El sofà té una missió complicada: adaptarse a tota la família i a tots els usos que li
doneu (veure la tele, llegir, xerrar...). Però,
a més, ha de ser resistent. Per comprovar
si un sofà aguantarà el feixuc ús diari, pots
aixecar una de les seves potes davanteres
a 15 cm del terra. Si l'altra s'aixeca a la
mateixa altura (no queda més baixa) és
que la carcassa és resistent.

Quan vagis a comprar un sofà, recorda
de tenir clares tres dades bàsiques: les
mesures del saló, la seva distribució i, enGIDONA FEBRER 2017

cara que pugui semblar evident dir-ho,
quantes persones l'utilitzaran diàriament.
Un cop allà, pren-te el teu temps per provar diferents models. És important provar
diferents maneres de seure, a part de
triar seients fixos o extraïbles, motoritzats, etc. I cal tenir en compte que, perquè un sofà sigui còmode, no ha de ser
ni tou ni dur. Per això els farcits han de
ser de qualitat. Avui dia, per exemple, s'utilitzen escumes d'alta resistència que es
deformen poc. Tanmateix, com a norma
general el respatller ha de ser més tou
que el seient.

Per assegurar la comoditat, un sofà ha
de complir cinc condicions que pots
comprovar a la botiga:

1. En seure, els malucs mai no han de
quedar més enfonsats que els genolls
perquè no et costi incorporar-te.

2. En recolzar l'esquena contra el respatller del sofà, has de poder tenir els peus
tocant el terra.

3. Amb l'esquena recolzada en el respatller, els ronyons han de quedar protegits,
de manera que el cos no ha de lliscar cap
avall.
4. En seure, el cantell del seient no ha de
pressionar la part posterior del genoll.

5. El braç s’ha de poder recolzar còmodament al braç del sofà, per tant, aquest
haurà d'estar a l'altura del colze, no més
avall.

Els sofàs de qualitat estan pensats per
durar molts anys. Però com pots saber si
el que tries és "de qualitat"? Doncs cal
tenir en compte tres factors:

1. Ha de tenir una estructura de fusta
massissa o metàl·lica (d’acer o alumini).

2. Ha de tenir un sistema de cintes o de
molles en ziga-zaga que aguanti els coixins. Sigui un sistema o un altre, l'ideal
és comptar amb un mínim de cinc tires
paral·leles al xassís per cinc perpendiculars per a cada seient.

3. Convé que les potes formin part de la
mateixa estructura del sofà. Perquè les
que estan cargolades són més insegures
i, en moure el sofà per netejar, solen acabar afluixant-se.

• Amb tractament Aqua Clean, que permet eliminar qualsevol taca només amb
aigua.

• Amb varietat tant de textures com de
colors, aquesta tapisseria s'adapta a
qualsevol estil.

Un altre factor que determina la resistència del sofà és que sigui transpirable. I
per això és bàsic l’entapissat. A més,
com més transpirable sigui, més confort
donarà. També el farciment és clau perquè transpiri. Quin és el millor? Per als
seients, la ploma d'oca o ànec per la comoditat (encara que el seu preu és elevat). Altres bones opcions són la
viscoelàstica, les molles o l'escuma de
poliuretà HR, que té una gran resistència
i durabilitat, i a més es deforma poc. Els
respatllers han de ser de ploma, de fibra
buida siliconada d'alta recuperació o
d'escuma HR. Un sofà és com una sabata. Amb el temps es va adaptant al
nostre cos, per això anirem guanyant comoditat. Però també s'anirà desgastant,
per això aconsellem canviar els farcits
d'escuma cada 5-6 anys per recuperar la
densitat i no perdre confort.
Les millors tapisseries per al sofà són:
El cotó:

• Molt elàstica, és una tapisseria resistent i no es deforma amb facilitat.

• És fresca, el que la fa ideal per donar

un look natural al sofà i amb això, al saló.

• En mil colors i estampats, és una tapisseria molt adaptable a tot tipus de decoració.

La xenilla:

• És molt suau, ja que té una barreja de
teixits que li donen un acabat vellutat.

• Amb barreja de fibres sintètiques i naturals és més resistent i s'arruga menys.

• És canviant pel seu efecte tornassolat,
que fa que modifiqui el color segons la
llum que rep.
La pell:

• Resisteix bé el pas del temps. I fins i
tot desgastada té un plus decoratiu.

• Adaptable a tot tipus d'ambients, des
dels més moderns als més clàssics.

• Fàcil de netejar amb un drap humitejat
en aigua i amb crema especial cada 4 o
6 mesos.
La roba tècnica:

• Nou material que es caracteritza per la
seva resistència a les taques.

Un sofà blanc o de color clar és una bona
elecció, ja que ajuda a sumar metres i
llum. El blanc és lluminós i, si rep la llum
del sol, la reflecteix més encara. Alhora,
és un to que redueix el pes visual del
sofà, i encara que sigui un model gran
semblarà que ocupa menys espai.
Permet redecorar per molt poc. Un sofà
blanc és una base neutra capaç d'adaptar-se a qualsevol estil o estació de l’any:
canvia els colors i els teixits dels coixins,
i tant el sofà com el saló semblaran uns
altres.
A més, afavoreix la sensació d'ordre. El
color blanc és relaxant a la vista i crea espais de calma, un efecte que potencia la
sensació d'harmonia i ordre a la sala.
I de fet és més net del que creus. Tria'l
desenfundable i amb una tapisseria molt
resistent, com ara de cotó o xenilla. Així,
davant de qualsevol taca, n'hi haurà prou
amb rentar la funda i quedarà com nou.

Si la teva sala d’estar és petita, es poden
trobar sofàs amb espai sota el seient,
ideals per guardar mantes o coixins. I altres amb prestatges en els laterals dels
braços, perfectes per guardar objectes
petits com ara llibres i comandaments.

També els trobem amb tecnologia, n'hi
ha amb altaveus integrats que es poden
connectar al mòbil o a la tele. I altres amb
diversos usos: els sofàs llit han millorat
els mecanismes i ara són molt més còmodes i fàcils d'utilitzar. Altres sofàs incorporen accessoris com ara safates o
tauletes perfectes per quan no hi cap una
taula de centre.
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