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Una terrassa per gaudir

El mes passat us parlava de com decorar
i arreglar terrasses per poder gaudir-les
ara, però també durant tot l’any. Penseu
que la terrassa és el valor afegit de la
casa, per això cal dissenyar-la pensant a
gaudir-la tot l’any, tant als dies llargs i calorosos de l’estiu com al solet dels matins de la tardor. I, a més, les terrasses
també es gaudeixen des de l’interior. La
vista d’un espai verd i decorat amb gust
és un regal per als ulls des de qualsevol
racó de dins de la casa.
En l’article del mes passat us parlava de
terrasses en general, i us donava idees i
apunts a tenir en compte per aprofitar al
màxim aquests espais privilegiats (però
a vegades poc cuidats). Aquest mes us
vull ensenyar una terrassa en concret
que vam arreglar no fa gaire i de la qual
ens sentim molt orgulloses.
Aquests clients ens van demanar ajuda
per renovar la imatge de la terrassa.
Aquesta és molt gran i a vegades, encara
que no ho sembli, això pot ser un problema, perquè com que té més metres
necessitem fer una inversió major, i aquí
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s’hi suma la necessitat d’optar per materials i solucions que resisteixin a la intempèrie, que generalment són més
cars. L’altre repte és trobar un disseny
que uneixi la funcionalitat, l’estil i, per
descomptat, l’encant, que és el que
sempre busquem.
Aquests clients ens van demanar un
espai multifuncional, ordenat i acollidor.
Un espai on poder sopar amb els amics,
on estar tranquil·lament resguardats de
les mirades dels veïns, en definitiva, un
espai íntim, còmode i acollidor per pas-

sar la major part del temps a la fresca.
Volien tenir un espai per menjar, un per
prendre el sol, un altre amb sofàs on
poder-se relaxar, llegir o parlar, i sobretot, un espai ordenat on tenir les seves
plantes.
El que vam fer primer va ser impermeabilitzar el terra per evitar filtracions al pis
de sota (amb tanta planta i tant de reg
vam preferir fer-ho).
Després vam optar per instal·lar un paviment de fusta tecnològica, que és un
compòsit en el qual s’aglutinen la fusta
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ja tenien en jardineres escampades per
tota la terrassa.
Sota la jardinera, vam instal·lar unes
tires de LED que a la nit il·luminen l’espai
suaument creant un ambient càlid i acollidor. Aquesta llum es veu augmentada
amb l’ajuda de les pedretes de marmolina blanca que projecten aquesta llum i
creen un ambient màgic i especial. Recordeu que la llum d’ambient sempre és
aconsellable fer-la de baix a dalt, així el
resultat és sempre més teatral i més
íntim.
natural i les resines; és un material molt
resistent a les taques, a la humitat i a la
decoloració. Les làmines no es deformen ni es trenquen i tenen una durabilitat altíssima. Aquest material s’ha
convertit en un producte molt exitós en
les reformes a causa dels nombrosos
avantatges que té, és natural i durador
sense necessitat de manteniment. Es
tracta d’un compost sostenible que no
conté productes químics tòxics. Per altra
banda, l’àmplia gamma de colors disponibles és un altre punt a favor seu, per
poder generar determinats ambients.
La fusta tecnològica es va instal·lar
sobre uns rastells que deixaven a sota el

pendent existent i necessari per poder
desaiguar. Amb això vam aconseguir un
terra totalment anivellat per tal d’evitar
que els mobles quedin coixos.
També vam folrar les parets i la barana
del mateix material per donar uniformitat
a tot l’espai. Si unifiquem els terres i les
parets amb un mateix material, òpticament l’espai es veu més ordenat i més
gran. I vam pujar l’alçària de les parets
laterals que ens separen del veí per tal
de guanyar intimitat.
La barana té una doble funció: protegeix
de l’altura i alhora fa de jardinera per ordenar i recol·lectar totes les plantes que

Quant als mobles, aquí ens vam decantar per uns que no necessiten manteniment, fets amb polipropilè, ja que són
ideals per a l’exterior a causa de la seva
resistència a la corrosió i als climes extrems. Es va pensar en mobles que pesessin poc perquè d’aquesta manera
guanyem amb flexibilitat i és fàcil
moure’ls o canviar-los de lloc cada vegada que vulguis prendre el sol a les gandules, moure la taula per als convidats a
sopar o als que vénen a fer únicament
l’aperitiu.
Us deixo amb un recull de fotografies
d’aquesta terrassa, que espero us serveixin d’inspiració a l’hora de vestir la
vostra terrassa o el jardí.
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