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Canviar casa teva 
és a les teves mans
Les noves eines, tutorials i materials 
posen el bricolatge totalment a l'abast

 La paraula bricolatge manté la seva semàntica 
intacta però ha perdut aquella distinció que sem-
blava fer-la inaccessible a bona part de la població. 
Bona mostra n'és la bona salut del sector i el comerç 
d'aquest segment i la pluralitat de clients que tenen. 
Els avenços han permès, si es pot dir així, univer-
salitzar la capacitat de canviar, reparar o instal·lar 
–en operacions menudes, això sí– pel nostre propi 
compte a casa nostra. Bona part de la raó d'aquest 
bon moment del bricolatge es deu a la millora de les 
eines, als progressos amb el material i a la popula-
rització via xarxes socials de tutorials que semblen 
posar fàcil allò que semblava inabastable.

Bricolatge
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També a Badalona:
Passeig de la Salut, 88
T 933 881 236

T. 937 416 030
Via Europa, 202 - 218, Mataró
Pàrquing Gratuït
Horari: de 9 a 21h

Més de 3.000m2 en decoracióMés de 3.000m2 en decoració

38’90€/unitat38’90€/unitat

29’90€29’90€ 49’90€49’90€

Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!
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No facis la feina

dues vegades!!

Tria les millors

marques als
millors preus!!

IVA inclòs

des dedes dedes dedes de

IVA inclòs4’95€4’95€

Moqueta firal,

Moqueta vermella
per a celebracions

Moqueta firal,

Moqueta vermella
per a celebracions

IVA  inclòs
4 litres, tots els colors!
IVA  inclòs
4 litres, tots els colors!

Gespa
Ample 2, 3 i 4m
Tall a mida

Gespa
Ample 2, 3 i 4m
Tall a mida
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Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!

444444444444444444
NOVA COL·LECCIÓ PRIMAVERA

de roba de la llar de les

millors marques
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Com posar un mirall al bany
Tots els passos per instal·lar-lo al lavabo, on un bon mirall pot aportar 
molta lluminositat i sensació de més espai

 Als grans establiments de bricolatge es poden ad-
quirir miralls a preus bastant assequibles, tot i que 
no hi ha tanta varietat com a les botigues de deco-
ració o en les especialitzades en banys.

Per col·locar un mirall al bany necessitareu les 
següents eines: un trepant, un tornavís, un nivell i 

un metre. Amb el metre mesureu l’altura a la qual 
voleu col·locar el mirall. Podeu agafar aquesta mida 
respecte al terra o el sostre. Marqueu a la paret els 
punts de suport del mirall fent servir el nivell per-
què quedi ben recte. Feu els forats amb el trepant 
utilitzant la broca més adequada segons el tac que 
col·locareu a la paret.

TOT BRICOLATGE 1860.indd   4 13/03/2019   16:37



Renovar el bany
El bany, en certs moments del dia, és una de les 

habitacions més sol·licitades, per això caldrà 

preveure l’espai suficient perquè el puguin ocupar 

dues persones a la vegada. Per aconseguir-ho pot 

ser convenient instal·lar-hi un rentamans doble, així 

com un mirall ample i llocs d’emmagatzematge 

(prestatges, calaixos, tovallolers, un armari petit) i 

l’espai necessari per mantenir els objectes ordenats. 

La varietat d’accessoris i mobles per al bany pel 

que fa a materials i dissenys és ben àmplia, per 

la qual cosa podreu trobar els que s’adaptin a 

l’estil del vostre bany. 

Per renovar l’aspecte del bany, podeu centrar-vos 

en el plat de dutxa o banyera, que són elements 

que tenen bastant de protagonisme en aquest 

espai. Podeu renovar la cortina o la mampara, 

ja que existeixen moltes variants de cortines de 

bany (simples, elegants, llises, estampades, de 

diverses textures, acabats i colors), així com de 

mampares, en diferents models, sistemes d’ober-

tura (porta corredissa o porta batent) materials 

(vidre translúcid i policarbonat) i dissenys que 

permeten donar un estil nou al vostre bany.

Sobretot: apagar el comptador!
Si el mirall té llum, haureu de connectar els cables 
a la presa de corrent utilitzant el tornavís i una re-
gleta (la presa quedarà amagada darrere del mirall). 
És important tancar el llum del comptador general 
per evitar accidents. 

Per acabar, pengeu el mirall en els punts de pen-
jament. Si el mirall no té incorporat un prestatge, 
podreu col·locar-lo a sota del mirall fi xant-lo a la 
paret amb uns suports per a prestatges.
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www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró
info@egraupera.com
www.egraupera.com

SERVEI TÈCNIC OFICIAL:

Més de 45 anys al teu servei

Contracte Bàsic 
Des de 0,32€/día

Contracte Complet
Des de 0,44€/día

Contracte Benvinguda 
Des de 0,42€/día

Contractes Graupera i oblida't de la Caldera!

Ja ha arribat      el fred,

93 741 29 99

gaudeix-lo!

Com hem de tenir la 
caixa d'eines?

 I és que quan estem fi cats en un arranjament a casa 
i no trobem junts tots els utensilis que requerim se’ns 
pot fer una autèntica muntanya i podem perdre molt 
de temps buscant-los per tots els racons de casa.

Per evitar tots aquests inconvenients necessitem 
disposar d’una bona caixa que compti amb l’espai 
sufi cient per poder-hi encabir ordenadament totes les 
eines i utensilis que tenim a casa o que necessitem. 

Per això podeu utilitzar una caixa de cartró qual-
sevol o un pot de vidre. Tot i que el més útil i pràctic 
és comptar amb una autèntica caixa d’eines. A les 
botigues de bricolatge podeu trobar caixes de tot 
tipus de mides i de diversos materials, com plàstic, 
fusta, metall; així com en forma de maletí, de car-
tera, de bossa... Encara que la compra d’una caixa 

d’eines us pugui semblar cara, penseu que a llarg 
termini traureu molt de benefi ci d’aquesta inversió.

Què ha de tenir la nostra caixa d'eines?

Martell: És una eina fonamental que ha d’estar en 
tota llar. N'has de tenir més d’un. Un més petit per 
a les tasques més bàsiques i un altre –a ser possible 
d’orelles– que ens permet clavar però també reti-
rar els claus.

Tornavisos: Pots optar per un joc complet de 
tornavisos o multi eines amb caps intercanvi-
ables amb diferents puntes que puguin adap-
tar-se als diferents tipus i mides de cargols. 
És important tenir-ne com a mínim dos: un pla i un 
altre d’estrella.

A casa acostumem a tenir claus, cargols, 
tacs, i algunes eines per fer algunes tas-
ques de bricolatge, però no sempre ho 
tenim a mà ni ben organitzat quan ho ne-
cessitem, cosa que agilitzaria les nostres 
tasques domèstiques

Bricolatge

TOT BRICOLATGE 1860.indd   6 13/03/2019   15:46



Alicates: Aquesta eina facilita l’agafada de gairebé 
qualsevol cosa, de manera que un de mida mitjana 
no pot faltar a la teva caixa d’eines. A més de per ta-
llar cables, fi lferros i varetes metàl·liques, serveixen 
per subjectar i fi xar objectes.

Pelacables: També és important disposar d’un ali-
cate pelacables per a les tasques d’electricitat.

Clau anglesa: Imprescindible per a manipular fe-
melles. Millor si en tenim dos de mida diferent –una 
petita i una més gran– ja que en treballs de lampis-
teria podríem necessitar-les. També podem tenir 
una clau ajustable.

Tenalla: Són útils per extreure o subjectar claus i 
tallar fi lferros i objectes de metalls tous.

Espàtula: Servirà per aplicar pastes i eliminar paper 
pintat, pintura, etc.

Cúter: Pràctic per tallar diversos tipus de materials.

Llima-raspa: És convenient tenir una amb un cant 
arrodonit per a polir o llimar vores.

Cinta mètrica: Aquesta eina és essencial, ja que tenir 
les mesures exactes és de gran importància en tota 
reparació que facis a la teva llar, el de tres metres 
de llarg és l’ideal.

Nivell de bombolla: Ajudarà a assegurar-te que 
els quadres, les barres de les cortines, prestatges i 
tot allò que necessiti anar subjecte a la paret estigui 
recte i ben equilibrat.
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Tipus de pistoles 
de claus

 Encara que per aprofi tar al màxim aquesta eina, 
heu de tenir en compte algunes coses bàsiques. Per 
exemple, quin tipus de pistola de claus necessiteu.

• En qualsevol centre especialitzat en bricolatge tro-
bareu diferents tipus de clavadores automàtiques 
per escollir. Una d’aquestes és la clavadora sense fi ls 
que funciona amb gas i és perfecta per a llocs elevats.

• Mentre que la clavadora pneumàtica d’acabat fun-
ciona amb un compressor i una màniga que transmet 
aire a la pistola. Aquesta eina és bastant lleugera.

• Un altre tipus de clavadora és l’angular d’acabats, 
que és molt útil per a les superfícies amb corbes. Els 
claus que utilitza aquesta eina són una mica més 
gruixuts que els d’altres pistoles.

• En qualsevol botiga trobareu també la clavadora 

elèctrica Brad que acostuma a ser la més econò-
mica de totes. És una eina molt recomanable per a 
una gran varietat de treballs de bricolatge i perfecta 
per a tasques esporàdiques. 

Qualsevol d’aquestes eines les trobareu en comerços 
de bricolatge, així que apropeu-vos a la vostra botiga 
més propera i pregunteu per la que millor s’adapta 
a les vostres necessitats.

Una pistola de claus automàtica és molt 
útil en bona part de treballs de bricolatge, 
ja que permet estalviar molt de temps 

Bricolatge
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Volem enamorar-te!

Farem la reforma de la teva casa  
de forma ràpida i amb el disseny  
que sempre has somiat.

Vine a veure la nostra exposició a Mataró:
Ronda Països Catalans, 39 · Can Soleret.

T’hi esperem!

www.amidacocinas.com
amida@amidacocinas.com
93 799 99 95

Més de 26 anys fent reformes

• Reformes d’interiors

•  Mobiliari de cuina, bany i equipament

• Aplicació de microciment

• Obres i projectes

• Interiorisme

• Construcció i obra nova

• Arquitecte tècnic

•  Distribuïdor oficial de mobles de cuina

Dissenyem i reformem la casa dels teus somnis
Tindràs la màxima comoditat i imatge



No descuidis la 
seguretat!
Hem començat dient que el bricolatge és a l'abast 

de tothom i que les màquines, els materials i els 

seus aplicatius són cada dia millors. Sí, però és 

important no confiar-se i prioritzar sempre les 

mesures de seguretat.

Als mateixos tutorials d'internet, si més no la 

majoria, es fa per sort incidència en bona part 

d'aquestes mesures de seguretat a les que 

sempre caldrà afegir-hi el sentit comú com ara 

abaixar els diferencials si treballem amb cable-

jat elèctric o protegir-nos ulls, orelles o aparel 

respiratori si l'operació a realitzar¡ ho requereix.

Guants, protectors, terminis entre les diferents 

operacions. No ho minimitzem: el bricolatge ha 

de ser segur.
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A mi, que 
m'ho facin
Les operacions més complicades, per 
aquelles que necessitem professionals, 
són les que ens poden fer més mandra 
però també, aquelles amb les que casa 
nostra millorarà més.

Reformes
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El març, el millor moment per fer reformes
Abans de Setmana Santa, quan tothom vol iniciar la temporada vacacional, repunten 
les intervencions en primeres i segones residències

 Deixats enrere els mesos de més fred i les festes 
nadalenques, el mes de març és un dels mesos de 
més feina per als professionals que s’encarreguen de 
reformes parcials o integrals. La raó és doble: d’una 
banda, molts clients aprofiten que han acabat les fes-
tes per fer reformes integrals que poden allargar-se 
uns mesos (i que volen tenir acabades per l’estiu) i, 

per l’altre, molts usuaris veuen la proximitat del bon 
temps i s’animen a fer petites reformes estètiques 
al jardí o als espais exteriors.

De fet, els experts apunten que tant la primave-
ra com la tardor són estacions idònies per a realit-
zar reformes. De fet, els experts asseguren que les 
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També per preu
Tot i que el preu de les reformes ve dictaminat 

per variables que depenen del material, les hores 

de feina i la naturalesa de la intervenció, fugir 

de la temporada més alta de reformes i de les 

"presses" per acabar a punt l'obra ens ho pot 

facilitar econòmicament.

setmanes prèvies a setmana santa són unes de les 
més actives de l’any. Perquè? “El client comença a 
ser conscient de l’arribada del bon temps, la majo-
ria s’ha recuperat econòmicament de les festes i per 
molts és el moment de fer aquells petits retocs que 
necessita la llar”, afirmen els professionals. 

A més, es ve de l’hivern, que és el moment en el 
qual han sortit totes les possibles humitats, la ma-
joria de dies són laborables i, si es volen fer refor-
mes al jardí, és el moment de plantar moltes de les 
plantes que s’hi voldran col·locar.

En especial, es recomana fer els temes de pintura 
general, alicatats, conduccions de calefacció o 
gas i instal·lacions elèctriques. 

Segurament per aquest motiu, el problema més 
gran que es poden trobar els qui vulguin fer refor-
mes durant aquestes dates és, segons expliquen 
els experts, trobar professionals disponibles. 

Què es recomana?
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Passos a seguir 
abans d’una reforma 
integral

 Encara que una reforma pugui semblar molt sen-
zilla a primera vista, és recomanable no precipitar-se 
i informar-se bé abans de començar una reforma 
integral de la llar. Si el que es busca és fer una re-
forma de caràcter integral en el nostre habitatge, cal 
no oblidar seguir aquestes pautes:

Tenir clares les necessitats. És important men-
talitzar-nos que qui fa la vida en l’habitatge som 
nosaltres, i no els nostres pares, amics i coneguts. 
Abans de contactar amb ningú, cal tenir definit i 
anotat el que volem. Un cop fet això, l’arquitecte o 
decorador triat serà qui s’encarregui de trobar les 
solucions que més ens convinguin.

Esbossar una nova distribució. Quan tinguem clar 
què és el que es necessita, cal buscar una nova dis-
tribució dels espais. Per a això podem ajudar-nos 
d’alguns esbossos, o fer servir aplicacions gratuïtes 
a Internet amb les quals configurar a grans trets la 
reforma.

Calcular les despeses de l’obra. No és aconsella-
ble contactar amb professionals quan encara no se 

sap si el pressupost arribarà per a totes les obres. 
El millor és utilitzar un calculador de reformes gra-
tuït per tal de saber el preu al moment.

Cercar un professional. Hi ha moltes vies per po-
der-hi contactar. Parleu amb ells, informeu-vos dels 
serveis que ofereixen i reviseu algun treball que ha-
gin realitzat. 

Comparar pressupostos. Reviseu tota la documen-
tació i comproveu que els pressupostos lliurats esti-
guin pressupostant el mateix, per poder comparar 
tots els professionals en les mateixes condicions.

Signar un contracte d’obra. Aquest document 
garanteix la qualitat dels treballs i els materials i 
estableix un termini d’acabament de les obres. Així 
es pot tenir més tranquil·litat durant el desenvolu-
pament i execució de la reforma.

Abans d’embarcar-se en una reforma inte-
gral, cal definir alguns punts essencials

Reformes
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Permisos i llicències. Abans de 
començar les obres hem d’obtenir 
tots els permisos i llicències que 
siguin necessaris. L’empresa que 
contractem ha d’ajudar a gestio-
nar-los, i per això és imprescin-
dible triar un bon professional, ja 
que ens podrà informar i ajudar a 
realitzar aquests tràmits.

Participar en el desenvolupa-

ment de les obres és aconse-

llable. Hem de ser part activa de 
la reforma. Encara que tinguem 
al nostre costat un bon profes-
sional hem d’estar pendents de 
com es va desenvolupant l’obra 
a mesura que va avançant. 
De vegades, a mesura que es va 
construint pot no agradar algun 
aspecte del resultat, i és bo que 
siguem allà per expressar el que 
no ens agrada o convenç abans 
que estigui acabat el treball.
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 Destineu el paper a una sola paret o, com a molt, 
a dues, i combineu-lo amb la resta de les superfícies 
pintades en algun color que aparegui a l’estampat. 

Si el paper és cridaner per la seva textura o la seva 
brillantor, podeu ser més generosos en el seu ús.  
Quedarà perfecte, per exemple, com a part d’una 
paret on la zona superior estigui revestida per un 
sòcol o fris de làmines en blanc. 

Quant als mobles, si teniu dubtes sobre com com-
binar-los penseu que hi ha dos acabats que sempre 
funcionen: el blanc i la fusta, sobretot la clara.

Aneu amb compte amb les tapisseries: col·locar-les 
a joc amb el paper pot crear un efecte molt barroc, 
i escollir models amb estampats diferents és molt 

Paper pintat atrevit
El paper pintat està cada vegada més de moda. 

Hi ha infinitat de bonics dissenys per a tots els 

gustos. Però pocs s’atreveixen amb els estampats 

més atrevits o els colors més intensos, per por 

de crear ambients excessius. I és que, a l’hora 

de decorar amb papers pintats atrevits, val més 

ser curós amb la seva utilització.

arriscat. El millor és utilitzar teles llises, o com a 
molt, a ratlles.

El paper pintat no només es pot utilitzar per a les 
parets. Una enginyosa forma de crear ambients plens 
d’encant és folrar els interiors d’alguns mobles, com 
vitrines o prestatgeries.

Repunt

Els professionals del 
paper pintat estan 
veient un repunt de 
feina
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Consells per 
reformar la casa

Canviar l’aspecte de les parets: Algunes de les 
parets dels habitatges antics tenen un estucat o 
gotejat. Treure’ls és un dels treballs més costosos i 
difícils en la reforma d’una llar, tot i que serà més 
fàcil si la gota està posada al tremp. Però si es creu 
convenient utilitzar paper de vidre, picar o rascar 
la paret per eliminar-los, possiblement resulti molt 
millor tapar el gotejat aplicant-hi a sobre dues ca-
pes d’una pasta especial amb una llana per deixar 
les parets llises i com noves.

Renovar les finestres: Si les finestres són de fusta, 
caldrà aplicar-hi un tractament i un manteniment 
periòdicament, però si us decidiu per canviar-les per 
unes de noves, podeu escollir entre les d’alumini o 
les de PVC. El PVC és un material que dóna millors 
resultats pel que fa a l’aïllament i a la durabilitat, 
però és una mica més car que l’alumini.

Instal·lar llums halògens: Instal·lar focus ha-
lògens ofereix una millora en la il·luminació 
a més de crear un ambient molt més decoratiu. 

Són molt fàcils d’instal·lar i molts d’aquests perme-
ten orientar el focus de llum. Podeu trobar diferents 
lots d’halògens que consten d’un transformador, un 
focus i un embellidor, encara que també es poden 
trobar halògens que van directament al llum sense 
necessitat de transformador. Per instal·lar-los on hi 
hagi un punt de llum només caldrà fer un forat del 
diàmetre del focus amb una serra de corona instal-
lada al trepant i connectar-hi els cables.

Idees sobre finestres, il·luminació o 
parets per poder mudar l'aspecte de 
casa nostra

Reformes
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