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RETOCS PER A CASA 
NOSTRA L

'aspecte de casa nostra ens influeix en el dia a 
dia i en l'estat d'ànim. Durant molt de temps has 
pensat que podries repensar aquella habitació 

o canviar el moble més antic. Ha arribat el moment. 

LlarLlar
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MÀXIMA CONFIANÇA 
EN VIDRES
Vidres Pulido és una empresa familiar que fa més de 
40 anys que treballa en el sector. L'àmplia gamma 
de productes que ofereixen responen a qualsevol 
necessitat que el client puguin tenir amb tots tipus 
de tancaments d'aluminis, vidres, ferro i inoxidable.

L
'empresa ofereix tot tipus de tancaments a 
mida per a terrasses, vidres, finestres d'alumini, 
sostres de panells sandwich o policarbonats, 

Llar

mosquiteres, reixes, tendals, tot tipus de tancaments 
per la façana, portes automàtiques, tancaments d'ofi-
cines i una àmplia gamma de baranes.

Tots els productes de Vides Pulido són d'elaboració 
pròpia i, per aquest motiu, proporcionen tots els 
acabats, estils i mides possibles al gust del client. 
L'exposició de tots els productes i materials dispo-
nibles a Vidres Pulido garanteix que el client esculli 
el material que desitgi. A més, Vidres Pulido ofereix 
un servei a mida pel client amb tècnics que inspecci-
onen el treball a domicili per trobar la millor solució 
possible a les necessitats del client.

ESPECIAL LLAR 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.indd   4 24/5/17   16:14



Sin título-4   1 24/5/17   13:18



Si voleu aixecar els ànims de la vostra 
llar i dels seus habitants també seria 
molt convenient que vestiu casa vostra 
de multicolor.

VESTIU LA CASA DE 
COLORS
De vegades, el secret perquè una llar es vegi ani-
mada i fresca és utilitzar una varietat de colors, no 
concretament en les parets, sinó en tota la decora-
ció. L’important és mantenir l’equilibri i saber-los 
combinar perquè no resulti angoixant.

Llar

U
tilitzeu colors bàsics: verds, roses i fúcsies, 
turqueses, taronges, violetes o blaus. Els colors 
cítrics, en general, són molt utilitzats, de la 

mateixa manera les tonalitats florals. És aconsellable 

que els combineu també amb tons neutres, que són 
els que fan relluir els colors i li donen l’equilibri ne-
cessari perquè el resultat no sigui desagradable.

Respecte al color de les parets, podeu pintar-les 
però és una decisió arriscada i no es garanteix que 
llueixi bé. El més adequat és utilitzar un color neu-
tre, ja sigui blanc o gris, i deixar el multicolor per a 
tots els altres objectes. 

PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM

miguel@iluroelectric.com

PROJECTES-COMERÇOS
OBRA NOVA-REFORMES

SOM

PROFESSIONALS

solucionem les seves necessitats
en enginyeria-domòtica

electricitat-fontaneria-climatització-gas 

Pressupostos sense compromís

M 609 305 272     T 937 500 641
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FENG SHUI: 
SOLUCIONS PER AL 
BANY 
El Feng Shui no posseeix una orientació específica 
a l’hora d’instal·lar el bany a casa vostra, per la qual 
cosa caldria tenir presents alguns consells per acon-
seguir una millor qualitat d’energia positiva.

Que el bany estigui ubicat en una àrea impor-
tant per al Feng Shui com la de la fama, pros-
peritat i matrimoni.

Trobaríem la solució col·locant un mirall des del terra 
fins al sostre a l’exterior de la porta del bany, ja que 
ajudaria a reflectir el Xi, de manera que no pateixi 
l’efecte drenant de les canonades dels banys.

Llar

Que el bany es trobi en la ubicació central.

Per solucionar els problemes de mala energia po-
dríem pintar les parets d’aquest de color vermell, i 
col·locar un gran vidre, o algun altre tipus d’objecte 
que es relacioni amb l’element terra, podria ser un 
gran recipient de ceràmica o alguna pedra vistosa 
en cada cantonada.

Que el bany estigués situat prop de la porta 
d’entrada o sobre la cuina en la segona planta.

Una solució seria col·locar un vidre amb facetes en el 
centre, ubicant un mirall rodó d’uns 10 cm de diàme-
tre en el sostre sobre l’inodor, per poder visualitzar 
el flux d’aigua, i col·loqueu accessoris relacionats 
amb l’element terra, o en el seu defecte ubiqueu una 
imatge com un ocell o un arbre en la zona situada 
sota del bany, per ajudar al fet que l’energia s’elevi.

Via Europa 125, Mataró
T 937 588 400

centrasa@cocinas.com
info@vadeducha.com

REFORMES INTEL· LIGENTS 
EN LA RENOVACIÓ DE LA 

SEVA LLAR

LA DIFERÈNCIA NO 
ESTÀ EN EL PREU SINÓ 

EN LA QUALITAT
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ILURO

ALUMINIS
La millor garantia al seu Servei

Tel.: 93 757 76 03
Fax: 93 757 83 57
Via Europa, 189-193 (a 50m Decathlon), Mataró
(Obert també dissabtes al matí de 10 a 14 h)
Visiti la nostra nova exposició a:
C. Roselló, 321, Barcelona

 www.aluminiosiluro.com
Instal·ladors oficials Garantia de qualitat

Exigeixi a les seves 
finestres la garantia i 
qualitat del marcat

0% interès

Pagui a 12 mesos
sense interessos
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UN MENJADOR PER 
A DOS
Només necessitem dos metres quadrats per col·locar 
un menjador per a dos, perfecte per a pisos petits 
i apartaments..

A
vegades els metres no només són escassos, 
sinó que estan just on no haurien de ser, 
entre columnes, tocant al radiador, sota la 

finestra, etc. Una bona idea en aquests casos és 
col·locar una taula plegable d’ales, que facilitarà 
el pas quan només sigui per a dues persones i farà 
possible rebre un parell de convidats. 

Dins del disseny d’un menjador per a dos, no no-
més podem optar per les taules plegables amb 
ales, sinó també per una taula rodona que tingui 
potes centrals. L’avantatge principal de les tau-
les rodones amb potes centrals és que aprofita-
ran molt millor l’espai disponible i permetran que 
ens podem asseure a taula amb tota comoditat, 
encara que disposem d’un espai bastant petit. 
Si la taula fa almenys 80 cm de diàmetre, po-
drem col·locar en molt poc espai quatre cadires 
al seu voltant. Si pel contrari escollim una tau-
la més petita, podem crear un acollidor efecte 
“tu i jo”. La clau en aquesta proposta de disseny 
està en escollir cadires de respatller baix, o fins i 
tot butaques petites. 

Obres i projectes, s.l.

www.arvisa.cat | info@arvisa.cat
M. 667 412 272 | 667 412 273

Més de 20 anys d’experiència
en reformes i edificació

DEMANA
PRESSUPOST

SENSE
COMPROMÍS

Llar
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DESCOBREIX L'ÚLTIMA 
TENDÈNCIA EN MOBILIARI DE CUINA
Cuines Fernàndez, amb més de 50 anys de trajectòria, és una empresa pionera en oferir les últimes nove-
tats en el mobiliari de cuina. La seva llarga i estable experiència reflecteix el paper capdavanter d'aquesta 
empresa en el sector dels mobles de cuina, un exemple de la feina ben feta i una garantia de l'alta qualitat 
i servei en renovació de cuines.  

L
'última tendència en el mobiliari de cuina i els 
espais creats amb els materials més innovadors 
i avançats, es poden visitar a la part alta de 

La Riera a l'exposició de Cuines Fernàndez. Més de 
400 metres d'espai amb materials de mínim gruix 
i d'alta qualitat, recentment creats amb propietats 
innovadores com les superfícies que eviten les di-
tades, agradables al tacte i resistents a les ratllades 
i marques, entre d'altres. A més, Cuines Fernàndez 
també disposa d'una exposició a Arenys de Mar, fet 
que demostra el seu pes i arrelament a la comarca.

Cuines Fernàndez no només ofereix el mobiliari, sinó 
que els seus projectistes tècnics brinden assesso-
rament personalitzat, creen projectes integrals a 

mida, aprofitant l'espai de la cuina amb un acurat 
disseny d'interiors creant ambients únics que per-
meten gaudir de totes les possibilitats que ofereix 
l'habitatge. El resultat és poder gaudir d'una cuina 
única, personalitzada i que fa realitat el que l'usuari 
sempre ha desitjat.  

Distribució exclusiva SANTOS

Cuines Fernàndez es consolida al Maresme com a 
distribuïdor exclusiu de la prestigiosa firma SANTOS, 
líder en el mercat nacional de les cuines d'avantguar-
da. En les seves dues exposicions es poden veure les 
últimes novetats d'aquesta marca gallega, pionera 
en oferir un producte exclusiu i innovador.

Llar
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QUALITAT I SERVEI EN PORTES
Avalats per fer ús dels materials de millor qualitat i pels més de 30 anys d'experiència en el sector, 
Portes Iluro és l'empresa ideal per a la instal·lació de portes automatitzades perquè ofereix bon servei, 
bona qualitat i el millor material.

L 
'empresa està especialitzada en la fabricació i 
instal·lació de portes i solucions d'accés auto-
matitzat a qualsevol equipament: habitatges, 

locals, garatges i naus industrials. A Portes Iluro són 
líders en la fabricació a mida, la instal·lació i la repa-
ració de portes, amb un servei a domicili que repara 
ràpidament les avaries de les portes automàtiques i 
metàl·liques, així com dels sistemes d'automatització 
i comandaments a distància.

Amb el compromís d'obtenir sempre el nivell de sa-
tisfacció més elevat en els seus clients, Portes Iluro 
també ofereix la possibilitat de veure exposades les 
diverses portes i la multitud d'opcions, per tal que 
el client pugui valorar i escollir la seva opció ideal. 
Amb una botiga expositora a Mataró i una altra a 
Sabadell, Portes Iluro permet escollir la millor op-
ció per al client i, posteriorment, fabrica a mida la 
porta ideal.

núm. 1773 del 26 de maig a l'1 de juny de 2017
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AVANTATGES DELS 
PLATS DE DUTXA 
TOUS 
Es tracta d’un producte molt nou, disponible ja per 
al públic en algunes botigues i que ha generat un 
gran interès. Els plats de dutxa tous o de poliuretà 
tenen els següents avantatges:

Són més higiènics: perquè són molt més fàcils i rà-
pids de netejar. La superfície és poc rugosa i la bru-
tícia es retira ràpidament sense oferir resistència.

Són més segurs: degut al caràcter antilliscant de 
la seva superfície, la qual cosa els converteix en un 
element per al bany molt recomanable per als més 
grans o per a persones amb mobilitat reduïda, ja 
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que és més difícil relliscar sobre el poliuretà. El plat 
s’adapta totalment a la forma del peu.

Són més resistents i d’elevada durabilitat: estan 
compostos per un material molt dur que esmorteeix 
bé els cops. Els test de resistència realitzats sobre 
aquests plats garanteixen la seva elevada resistència.

 Són menys molestos: degut al fet que no només 
esmorteeixen els cops de possibles objectes, sinó 
que també absorbeixen molt bé l’impacte de l’ai-
gua al xocar contra la superfície. D’aquesta mane-
ra, sembla que us dutxeu en silenci sobre aquests 
plats de poliuretà.

Si esteu pensant a renovar els plats de dutxa de la 
vostra llar, plantegeu-vos aquesta possibilitat perquè 
és molt recomanable.

núm. 1773 del 26 de maig a l'1 de juny de 2017
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LA REVOLUCIÓ NEOLITH
El regnat del marbre té els dies comptats. L'últim crit en disseny de banys i altres habitacions de la nostra 
llar és aquesta nova superfície amb una gran varietat de possibilitats d'ús 

N 
eolith és una superfície amb un alt grau de 
versatilitat que multiplica les possibilitats 
d'ús i erradica les limitacions de la super-

fície convencional. La seva diversitat de formats i 
gruixos i la porositat gairebé nul·la, sumades al seu 
fàcil manteniment, es converteix en l'opció ideal per 
a diferents solucions dins el bany o altres estances 
de la nostra llar.

Un material aplicable a diverses superfícies

Neolith és la superfície ideal per als lavabos, els 
terres, les parets de la dutxa i molts més espais.  
Aquesta aplicabilitat sense límits de Neolith atorga 
un aspecte d'uniformitat, continuïtat i equilibri, on 
la bellesa del material es complementa amb la in-
tegritat i qualitat del producte.

núm. 1773 del 26 de maig a l'1 de juny de 2017
Llar
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes: De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes:De lunes a viernes:De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h  7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h

www.gress.es

AMPLÍA EL ESPACIO DANDO
CONTINUIDAD A TU PAVIMENTO

PAVIMENTOS PARA
INTERIOR Y EXTERIOR

PIDE INFORMACIÓN EN NUESTRAS TIENDAS
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