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El rentador i la zona de
planxa. Imprescindibles!
l’encimera, en columna, vistes o dins
d'un armari, tot això ho marcarà l'espai
real del nostre habitatge. A més, hi ha
la possibilitat d'instal · lar tant la rentadora com l'assecadora, de càrrega superior, així ocuparan menys espai.
2. Tenir un espai per deixar la roba
bruta. És un bàsic en un rentador, ja
que cal tenir-ho tot a mà per tal de facilitar la seva funció. Un cubell de plàstic o inox dins d'un moble, és una bona
solució, però sempre podem optar pel
típic cistell per a la roba bruta, que podrem trobar amb dissenys molt originals.
Una de les tasques de la casa que, almenys a mi no m'agrada gens, és la
planxa. Però ho hem de fer (que hi
farem...!) Aquest mes us porto unes
fotos d’uns rentadors espectaculars,
on tenir-ho tot preparat i organitzat únicament per això. Planxar en espais
així, segur que és una altre història!
Qui tingui la sort de comptar amb una
habitació única i exclusivament per a la
planxa pot guanyar molt de temps ja
que s’estalvia de moure la roba i portar-la d'una banda a l'altra per rentar,
per assecar o per planxar.
Si hi ha alguna cosa que trobo a faltar
a les cases d’ara, a part d'una bona terrassa, és tenir un bon rentador. Moltes
vegades, la rentadora la tenim a la
cuina, l'assecadora, al bany i per planxar, ens hem d’instal.lar al saló. Això és
tot un enrenou i per això, l’ideal es
poder disposar d'una zona en què la
rentadora, l’assecadora, els cistells per
a la roba bruta i la planxa comparteixin
el mateix espai. Tenir-ho tot a mà i que
el temps no es perdi anant d’un costat
a l’altra de la casa.
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Avui us porto uns espais preciosos,
uns molt grans, i d’altres no tant, però
tots molt ben pensats. Veureu que els
més petits, amb inspiració i una mica
d’ imaginació, han pogut adequar un
lloc on col.locar aquestes màquines
imprescidibles en totes les cases.
Si podeu tenir un espai a la vostre vivenda on habilitar el rentador, penseu
que únicament necessitareu disposar
d’un punt d’aigua i un de llum. També
seria bo de poder col.locar un moble
amb prestatges on tenir tots els productes del rentat, uns cistells per classificar la roba blanca i la de color, una
zona on penjar la taula de la planxa ( si
no la podeu tenir sempre oberta) i un
petit estenedor per a la roba delicada
que no pugui anar a l’assecadora.
Aquí us deixo 5 bàsics per a una
Cambra de Planxa
1. L'estrella protagonista de la cambra
de la planxa, és la rentadora. Cal buscar el seu lloc, sobretot, si la volem
acompanyar d'una assecadora, ja que
són dos elements que ocupen prou
espai. Podem instal · lar-les juntes sota

3. La planxa. El mateix rentador és el
millor lloc per realitzar aquesta tasca
un cop assecada la roba, tot allà mateix. Si el nostre rentador disposa de
suficient espai per moure'ns amb llibertat, és molt còmode tenir una taula de
planxar sempre oberta, però si no és
així, sempre hi podrem trobar un racó

per guardar-la, i fins i tot es pot instal ·
lar una taula extraïble dins d'un moble
tal i com veieu en alguna fotografia.
4. Desar la roba de llar. En una casa, a
part de la roba pròpia de cada membre
de la familia, tenim la roba de la llar. Els
rentadors són els llocs ideals on tenir-la
centralitza i guardar-la deseguida un cop
planxada. Comptar amb un armari o aparador de grans dimensions a la zona de
planxa i rentat sempre és una idea excel
· lent i molt pràctica a l'hora de guardar
tota aquesta roba comuna. A més, suposa una garantia a l'hora de mantenir
l'ordre; si el moble és ampli, hi haurà
espai suficient també per als productes
de neteja, de planxa i suavitzants.
Si no tenim aquest gran espai d’emmagatzematge, escull un petit racó i, amb
elements tan senzills com unes prestatgeries podem trobar la solució. Unes

cistelles són els contenidors perfectes
per als productes de neteja, la roba neta
i altres accessoris.
5. Un lloc per rentar a mà. Hi ha roba delicada i no tan delicada, que solem rentar-la a mà, i un bàsic fonamental,
sempre que el nostre espai ens ho permeti, és instal lar una petita pica de rentar. Ja no parlem del típic safareix
porcelànic de color blanc, ara al mercat
hi ha piques d’ acer inoxidable per encastar dins d'un moble que ocupen poc
espai i que són la mar de pràctiques per
rentar roba delicada o per a tractar taques difícils.
En quant als acabats i revestiments
per a la zona de planxa, convé evitar
materials en excés delicats, el vapor
de la planxa o l'aigua els podria espatllar. Cal tenir especial cura amb
el terra ja que encara que es tracti

només de planxar, sempre pot caure
una mica d'aigua, de manera que es
desaconsellen les fustes i altres terres molt delicats.
Si ens agrada l’estètica de la fusta,
podem optar per un parquet vinílic o un
porcelànic que la imiti.
Al nostre país la cambra de la bugada
no és massa habitual, principalment
això és degut a la manca d'espai, ja
que els pisos no donen per a tants
luxes. En països com els EUA, donen
molta importància a aquest espai i no
solament el fan servir per rentar i planxar si no que hi adeqüen un raconet per
cosir, per canviar-se en arribar de la
feina, o fins i tot, habiliten un espai on
rentar i instal.lar a les mascotes.

Girofinques Interiorisme
Pl. Marquès de Camps, 11, baixos
17001 GIRONA
Tel. 972 22 46 68
www.girofinquesinteriorisme.com

NOVEMBRE 2014 GIDONA

