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Gaudir dels exteriors a
l’hivern és possible!
Per què pensem que les terrasses són
només per quan fa bon temps? Afortunadament, en gairebé tot el nostre país
tenim uns hiverns prou temperats per
poder gaudir de la vida a l’exterior tot
l’any.
Un bon disseny de l’espai exterior i uns
complements adequats poden ajudar-te
a treure més partit de la teva terrassa i
aprofitar-la en totes les estacions. Com?
Us poso uns exemples perquè aneu agafant idees.
Com veureu, les xemeneies exteriors
són ideals per a jardins i àrees de piscina, i perfectes per a terrasses i pèrgoles d’exterior, ja que estan fetes de

materials totalment resistents a la intempèrie.
Pel que fa als materials, bàsicament parlaríem de xemeneies d’obra (fetes amb
maó refractari, pedra, formigó, ferro,
acer...) i de xemeneies portàtils, més de
disseny, que són també resistents a les
inclemències meteorològiques.
I respecte a la combustió, a més de les
tradicionals de llenya o carbó, podem
trobar una gran varietat de xemeneies
de disseny, la funció de les quals és principalment decorativa. Aquestes són les
xemeneies de gas i les de bioetanol.
El bioetanol és un biocombustible que
només allibera vapor d’aigua i la mateixa
quantitat de CO2 que genera una es-

pelma. És net, econòmic, ecològic i no fa
olor, i gràcies a aquest sistema es poden
realitzar dissenys espectaculars que,
combinats amb entorns arquitectònics
únics, donen lloc a espais de somni.
Una xemeneia exterior pot complir tres
funcions alhora: dóna calidesa a un
saló exterior a l’hivern o a les nits
d’estiu, és un element decoratiu i
d’il·luminació i, finalment, si el disseny ho permet, serveix de barbacoa
durant tot l’any. En resum, és una solució de luxe que aporta ús, calor, ambient
i il·luminació.

Altres tenen forma de llanterna, amb decoracions amb formes perforades que
creen interessants dibuixos abstractes.
Quan la llanterna està encesa, la flama
ressalta el joc de llums i ombres, i crea
un efecte visual espectacular, que aporta
estil a qualsevol esdeveniment o festa a
l’aire lliure durant tot l’any.
Molts d’aquest models estan dissenyats
per usar-se tant en exteriors com en interiors, i són apropiats per a tot tipus
i en lloc de situar, per exemple, la barbacoa en un espai apartat del jardí, es
col·loca en un punt cèntric i a poca altura, fàcilment podràs combinar aquests
usos.
Quant a les xemeneies de bioetanol,
tenen l’avantatge que no has de tenir
tant en compte aquest factor a l’hora de

d’ambients, ja siguin comercials o residencials.

Si en dissenyar la teva terrassa o el teu
jardí ja es té en compte de bon principi,

Com podeu veure, aquestes llars de foc
són una manera senzilla i moderna de
donar vida a qualsevol disseny arquitectònic a l’aire lliure.

dissenyar l’espai, ja que no necessiten
cap instal·lació prèvia. Si en tens una
d’aquestes, pots canviar-la de lloc sempre que vulguis o guardar-la al traster
quan no la necessitis. Això sí, hi ha dissenys tan espectaculars i creen ambients tan màgics que potser no la
voldràs recollir mai!
Pel que fa a les de gas, hem de tenir en
compte, únicament, que cal fer arribar el
gas fins al lloc on vulguis instal·lar la teva
llar de foc.
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Com podeu veure, les xemeneies són
ideals per a jardins, terrasses, àtics al
centre mateix de la ciutat o en zones de
piscina. S’encenen en uns segons i s’apaguen fins i tot més ràpid. No fan olor, no
taquen i a més capturen la calidesa i l’ambient d’una foguera tradicional alhora que
estalvien totes les incomoditats del manteniment de les llars de foc de llenya.

Les trobem en diferents acabats: en acer
resistent a l’aigua amb recobriments que
li poden donar un aspecte oxidat i antic,
o bé amb l’acabat brillant de l’acer inoxidable. També hi ha models fets de ciment amb acabats més o menys rústics.
Respecte a les formes, trobem dissenys
de xemeneies circulars que conviden a
seure al seu voltant durant la nit, un
espai perfecte per gaudir de la companyia dels amics en una agradable vetllada.
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