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Decoració de terrasses i
jardins
• L'àrea de descans és sempre la més
amortitzada. Dedica el temps que necessitis a definir-la al teu gust perquè
sigui íntima i confortable. Per exemple,
les gandules i les butaques baixes queden molt bé en aquest tipus de zones.
• Si encara tens la sort de disposar
d'espai, afegeix una zona verda o complementa cada ambient amb les teves
plantes preferides.

És genial poder prendre el sol a la terrassa quan comença el bon temps,
però segur que a més et deurà venir de
gust convidar els teus amics a menjar
o preparar un racó per descansar al
final del dia o després d'una setmana
intensa. La bona notícia és que la teva
terrassa pot ser tot això, només cal
que encaixis totes les teves necessitats en aquest espai perquè estigueu
tots còmodes.
Sovint ens preguntem com donar més
vida a la nostra terrassa, i el secret
està a veure-la com el centre neuràlgic
de la casa: la sala.
Una bona manera de començar és
tractar la teva terrassa de la mateixa
manera que al teu saló, per tant, divideix-la en diverses àrees, tantes com
necessitats tinguis per estar còmode i
a gust a cada zona.
• Defineix un espai per menjar, amb
una bona taula i un llum per il·luminar
els teus millors sopars.
• Pensa en alguna zona dedicada a
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l'emmagatzematge, un espai en el qual
es puguin desenvolupar les activitats
que hi duràs a terme: eines de jardineria, joguines, estovalles, una vaixella...

No limitis la teva creativitat a l'hora de
decorar el teu saló exterior. Podràs
crear el teu propi espai a l'aire lliure
amb dos tipus de mobiliari que s'adaptaran a l'estil que vulguis. Vegem,
doncs, amb què comptem a l'hora de
donar vida a la nostra terrassa.
Per una banda, tenim mobles que necessiten manteniment. Són els cons-
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només amb canviar la decoració i les
estovalles, hi ha un detall molt important que t'ajudarà sempre a crear l'atmosfera perfecta: la il·luminació.
Saber modular la llum per crear diferents ambients és la base de tota decoració.
Els teus llums d'exterior es mereixen
tanta atenció com els tèxtils i la coberteria, perquè és amb la llum que crearàs diferents ambients a les teves
festes o als sopars d’estiu. Això ho
aconseguirem amb espelmes, fanalets
o petites làmpades d’exterior.
A més, podem destacar algun arbre o
una planta il·luminant-los des de baix,
el que ens proporcionarà un punt de
llum indirecte i donarà un toc màgic al
jardí.

truïts amb fusta natural, que donen un
aspecte robust i alhora són molt resistents. Tractats per ser duradors,
només hauràs de procurar mantenirlos nets i secs, i de tant en tant fer-los
un petit manteniment hidratant-los
amb olis específics. Les sèries fetes
d'acàcia tenen un aspecte més robust
pel seu color i la forma, mentre que les
solucions de pi, per ser més clares i
lleugeres, s'adapten al teu espai, sigui
quina sigui la seva dimensió.

No oblideu de crear una zona amb
ombra, és fonamental tant per delimitar un menjador o una sala d'estar a
l'exterior com per evitar el fort sol als
migdies i a les tardes. Si teniu un jardí,
podeu optar per les pèrgoles, ja que
són més grans. En terrasses, el millor
són els tendals.

I per altra banda, trobem els mobles
que no necessiten manteniment: fets
amb fusta artificial, plàstic, tèxtil impermeable, acer o alumini. Són ideals

per a l’exterior gràcies a la seva resistència a la corrosió i als climes extrems.
Decanta't per mobles que pesin poc si
la teva terrassa és un espai amb molt
moviment. Guanyaràs flexibilitat, ja veuràs que fàcil que serà canviar de distribució cada vegada que vulguis prendre
el sol a l’hamaca o moure la taula per fer
lloc als convidats sorpresa.
Si tens una terrassa, un pati o un jardí,
i vols crear ambients que s'adaptin a
totes les situacions, no n'hi ha prou

I per acabar, tingueu cura a l’hora d’escollir els elements decoratius. Hem
d'anar amb compte a l’hora de triar els
gerros, les escultures o els grans testos moderns. Constitueixen un gran
focus d'atenció visual, així que en cas
que els vulguem introduir en la nostra
decoració, han de ser pocs i molt ben
escollits.
Us deixo amb un recull de fotografies
que espero us serveixin d’inspiració a
l’hora de vestir la vostra terrassa o el
jardí.
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