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Decorar amb ventiladors
de sostre

tilador de sostre és el sistema de control per encendre i apagar l’aparell. Pots trobar ventiladors més moderns i costosos
que porten un comandament a distància o un regulador de
paret i altres molt més barats i clàssics que porten la típica
cadena.

És veritat que l'aire que proporciona un ventilador no és el
mateix que l’aire fred que aporta un aparell d’aire condicionat, perquè aquest últim refrigera i refreda l'ambient mentre
que el ventilador únicament remou l'aire amb la finalitat d’aconseguir un ambient molt més agradable tot i les altes temperatures que puguem tenir. En qualsevol cas, es tracta d'una
manera molt pràctica de fer front a la calor i, de passada,
donar un toc decoratiu a la casa.
Espero que us hagin servit d’ajuda tots aquests consells i que
pugueu escollir el ventilador que millor s'adapti a la vostra
casa i gaudir-ne, ara que les altes temperatures han arribat
per quedar-se durant molts dies.

A més de ser molt ecològics, els ventiladors queden perfectament integrats en tot tipus de decoració. Hi ha un munt de
models diferents en funció de l’estil i del lloc on han d’anar,
ja que tan bé queden en un dormitori com al menjador o fins
i tot a la terrassa! En aquests espais queden molt bé els ventiladors tipus ventall o pai-pai, ja que aporten un aire ètnic i
relaxant als exteriors, un complement que ens ajudarà a desconnectar i a pensar en destinacions llunyanes.

Si ja has decidit que vols comprar-ne un, has de saber que els
ventiladors que tenen les aspes de fusta són els que fan
menys soroll (molt important si el vols instal·lar al dormitori i
dormir tranquil), i els que tenen menys aspes i estan una mica
inclinades són més eficients i millors per mantenir l'habitació
fresqueta.
L’altura adequada per posar el ventilador de sostre és d'uns
dos metres i mig. Aquesta altura fa que l'aparell funcioni perfectament i t'ajudi a refrescar òptimament l'espai en qüestió.
Si el sostre és massa baix, és millor no posar-ne.
A més de ser pràctics i molt senzills d'instal·lar, els ventiladors
de sostre donen un toc decoratiu personal i diferent a l'espai
en el qual s'instal·len. Es tracta d'un objecte decoratiu que
crida l’atenció i que per tant ha de combinar amb la resta del

mobiliari de la casa. Abans de col·locar-lo, has de tenir en
compte les dimensions de l'habitació en la qual vols posar-lo,
ja que hi ha ventiladors amb aspes més grans i altres més petits. La mida de les aspes és força important, ja que d’aquestes
depèn que remogui més o menys aire i, per tant, refresqui més
o menys l’espai. Recorda que hi ha una gran varietat de ventiladors i per tant hauràs de comprar no solament el model que
més t'agradi, sinó el que més s'adapti a les teves necessitats.
Una opció bastant interessant a l'hora de comprar un ventilador de sostre és que aquest porti la llum incorporada. D'aquesta manera pots airejar l'habitació per combatre les altes
temperatures de l'estiu i d'altra banda aconseguir il·luminarla. No tindràs problemes per trobar un ventilador amb la llum
incorporada, ja que al mercat hi ha multitud de models així.
Un altre aspecte a tenir en compte a l'hora d'instal·lar el ven-

Ja tenim l'estiu aquí, fa dies que les temperatures no paren
de pujar i la calor comença a ser inaguantable tant dintre com
fora de casa. Si com a mi no us agrada el fred incontrolable
de l’aire condicionat, una bona opció consisteix a posar un
ventilador de sostre, que us ajudarà a refrescar l’ambient a
més de donar un toc estiuenc a la decoració. Avui en dia al
mercat hi ha multitud de models de ventiladors, que us facilitaran decidir quin és el que més s’ajusta a l’estil de casa vostra.
Si tens pensat posar-ne un, pren bona nota d’aquests consells!

Els ventiladors de sostre, per mi, tenen molts avantatges enfront d'altres sistemes de refrigeració com és el cas de l'aire
condicionat, i és que el seu consum és força baix, ja que gasten gairebé un 90% menys que l'esmentat aparell d'aire. Són
molt més econòmics tant en la compra com en la instal·lació.
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