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Instal·lar moqueta en oficines.
Més avantatges que inconvenients
Carmen Martínez de Trincheria

Interiorista - Col·legiada núm. 1.310
Vocal de la Junta del Col·legi de Dissenyadors
d’Interiors i Decoradors de Girona

Passem més temps a l’oficina que a casa nostra i aquest és
un dels principals motius pels quals és interessant optar per
un disseny acollidor i confortable. Són molts els estudis que
demostren que crear un espai de treball saludable contribueix
a millorar la productivitat, però també el fet que els treballadors se sentin més còmodes mentre desenvolupen la seva
activitat laboral. Diferents estudis demostren que la moqueta
és 10 vegades més eficaç en la reducció de soroll comparat
amb altres paviments, i un entorn tranquil proporciona un millor ambient de treball amb menys distraccions.
A més, els terres de moqueta són una gran opció per donar
color a l’oficina, al mateix temps que la converteixen en un
espai més agradable.

Les moquetes milloren la qualitat de l’aire interior (IAQ) gràcies al fet que capturen les partícules de pols en les fibres,
de manera que s’impedeix que aquestes circulin per l’aire.
Aquestes partícules desapareixeran un cop es passi l’aspiradora.

Molt sovint la gent creu que invertir en decoració o apostar
per un disseny innovador a l’oficina és menys important que
el que podem invertir a casa nostra, però la veritat és que la
decoració d’una oficina forma part de la carta de presentació
d’una empresa. És el lloc en el qual rebrem visites de clients,
socis o proveïdors.

Com ja sabem, la moqueta és el paviment més adequat en
teatres, cinemes, hotels o palaus d’exposicions per la seva
capacitat com a absorbent acústic, però cada dia més optem
per la moqueta a l’oficina. Ens ofereix un pas més agradable
i un ambient silenciós. A més, els diferents volums, colors i
dissenys que poden tenir permeten aconseguir un disseny innovador i afegir una altra dimensió a l’oficina.
Un altre dels avantatges més importants de la moqueta de
llosetes és la facilitat i la flexibilitat amb què poden instal·larse o canviar-se. A més, en instal·lar moquetes modulars s’estalvien costos, ja que es malgasta menys material en tallar en
comparació amb les moquetes contínues o altres revestiments per a terres.

Les moquetes són paviments tèxtils que han tornat a ressorgir
en els últims temps. No en va són una de les tendències més
importants en equipament i decoració d’oficines d’aquest any,
i sembla que es mantindrà com una opció per als terres d’oficina durant anys.
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I és que, segons sembla, els fabricants de moquetes han vist
la seva oportunitat en un camp en què semblava predominar
altres tipus de paviments, com ara el linòleum, el terra vinílic
o la fusta. Però ara, gràcies a la diversificació de colors i de
textures, han aconseguit tornar a ser una de les propostes de
sòls d’oficines més interessants, sobretot en els acabats més
tècnics, que ofereixen una millor durabilitat enfront de l’ús i
el trànsit de persones dins de l’empresa.
Els espais de treball estan revolucionant la seva concepció
des de l’inici, com és el projecte d’obra i l’interiorisme, en el
qual s’està apostant fortament tant per l’elaboració d’entorns
confortables que convidin al benestar com per la millora del
rendiment.

És per això que l’evolució tecnològica ha permès la proliferació de materials cada vegada més adaptats a les dinàmiques
d’activitat dels llocs en què s’utilitzen, i permeten un resultat
a cavall entre el disseny i la multifuncionalitat. El resultat és
un producte de qualitat que a més suporta perfectament el
pas dels anys.
Així, les moquetes que trobem avui dia en el mercat permeten
oferir una solució perfecta per a l’equipament d’oficines. Són
un revestiment estètic, saludable i, a més, permeten un aïllament tèrmic òptim.

Quant al tema de les al·lèrgies, hem de destacar que les moquetes constitueixen una barrera enfront d’aquestes, ja que
tenen la propietat de poder fixar la pols (i per tant els elements susceptibles de provocar reaccions al·lèrgiques) a
terra. D’aquesta manera, afirmem que per si sola la moqueta
no és un focus d’al·lèrgies.
No obstant això, són altres factors els que poden influir en
l’entorn, com són la capacitat de ventilació que tingui l’oficina,
els mobles de què es disposin, l’antiguitat d’aquesta, etc.
Aquests factors sí que poden comportar riscos d’al·lèrgies,
fins i tot en terres llisos convencionals, ja que les partícules
de la pols romanen suspeses en l’aire.

En el cas de les moquetes és diferent: la pols és absorbida
per la moqueta i posteriorment eliminada amb l’aspiradora,
de manera que l’aire es manté net d’al·lèrgens.

Gràcies a la facilitat de neteja de les moquetes, el manteniment és senzill i relativament econòmic si ho comparem
amb altres tipus de paviment, que requereixen altres productes específics perquè estiguin perfectes com el primer
dia.

Encara que a simple vista sembli que no té correlació, en realitat la instal·lació de moqueta sí que té un efecte beneficiós
pel que fa a la reducció de l’estrès. Això és degut a la reducció
del soroll que millora el confort acústic. I, alhora, és visualment estètic i còmode a la petjada.

Al mercat trobem dos tipus de moqueta: la lloseta o moqueta
modular, d’una banda, i la moqueta en rotllo, de l’altra.

Com hem dit, la moqueta torna amb força en els espais de
treball, i desbanca els terres de parquet!

Us deixem unes fotografies de dos dels nostres darrers projectes: les oficines de Resol, a Olot, i el despatx d’advocats
Puig, a Girona. En els dos projectes vam utilitzar una moqueta
en llosetes de diferents colors. Com veieu, l’estètica i la funcionalitat van lligades. Hem millorat l’acústica i el confort i li
hem donat un disseny dinàmic i molt actual. En utilitzar llosetes de dos colors, aquestes ens van marcant i diferenciant visualment els espais de treball al llarg de tota la zona d’oficines
i sala d’espera. Espero que us agradi!
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