
' ,1 • 

DEKORAZIOA 
2023 

. . 



Herrikobdrrd 11. behed • ZARAUTZ • 9Lf3-13 Lf3 58 www.xsorkitekturo.com 



AURKIBIDEA 3

Argitaratzailea:
Urolako Komunikazio Taldea

Helbidea:
Soreasu 1
AZPEITIA
943-81 38 41
943-89 00 17
urolakosta@ukt.eus



GAIA4

Pantone Colour Institute kolorearen munduko agintaritzak Viva  
Magenta izendatu du 2023. urteko kolore. Viva Magentak ausardia eta 
adorea transmititzen ditu, eta alaitasuna nahiz baikortasuna ere bai.

BIBA
MAGENTA, 

DEKORAZIOAN 
ERE
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Aurtengo kolorea indartsua eta kemen-
tsua da. Gorri bizi berri bat da, espe-
rimentazioa eta autoadierazpena sus-
tatzen dituena, tonu elektrizatzailea eta 
mugarik gabekoa da. Viva Magentak 
ongietorria egiten die bizitza kemenez 
eta espiritu errebeldez bizi dutenei. Ko-
lore ausarta da, buruargitasunez betea 
eta inklusiboa. 

Pertsona ausartek etxeko dekora-
zioan kolore hori erabili nahi baldin 
badute, hona hemen Viva Magenta 
etxean sartzeko aukera batzuk:

Harrera
Jarri ezazu Viva Magenta koloredun 
altzari bat harreran, eta etxera sartzen 
diren gonbidatu denen arreta harra-
patuko du. Eremu horretan pieza pro-
tagonista bat edukitzeak izaera eman-
go die gainerako gelei ere. Osagarri 
sinpleekin edo kolore hori indartzen 
dutenekin osatu gunea; aukeratu zure 
gustura ondoen egokitzen den estiloa.

Hormak
Arriskatu eta ausar zaitez urteko Panto-
ne kolorea hormetara eramaten. Ere-
muak zatitzeko metodoa izan daiteke, 
baina izan gogoan ez dela atsedenle-
kuetarako egokiena, Viva Magenta la-
saigarria baino kolore bizia baita.

Sukaldea
Azken urteetan indarra hartu du su-
kaldeko altzariak edo etxetresna elek-
trikoak kolore indartsuz margotzeko 
joerak. Kolore gorria izan da askoren 
gogokoena, baina oso bizia iruditzen 
baldin bazaizu, joeraren esentzia maila 

baxuagoan manten dezakezu Viva Ma-
genta aplikatuta.

Beirateria
Beiraterian aplikatzea gomendatzen 
da, distiradun produktuetan nabarmen-
tzen baita. Beste aukera izan daiteke 
pitxer, bowl eta antzeko objektuetan 
integratzea.

Dekoraziorako piezak
Zure etxeko espazioek kolore ukitu 
bakarra eskatzen badute, edo Viva 
Magenta gailentzea nahiko ez baze-
nu, aukeratu kolore horretako kuxinak, 
koadroak, dekoraziorako piezak eta al-
datzeko edo gordetzeko errazak diren 
gainerako pieza txikiak. Gisa horretan, 
erraza izango zaizu egunen batean ko-
lorea kentzea.

Altzariak
Tamaina ertain eta handiko altzari edo 
osagarrien bidez izango duzu espazio 
bati kolore protagonista emateko auke-
ra, hala nola besaulki batekin, lanpara 
batekin edo alfonbra batekin. Hala ere, 
ez da hain aukera eskuragarria; prezio al-
tuak izaten dituzte horiek, eta beraz, ho-
riek zure aurrekontuarekin bat egiten ez 
badute, antzeko piezaren bat erosi.

Loreontziak
Landareak maite baldin baituzu, lo-
reontziak aprobetxa ditzakezu modan 
dagoen kolorea etxean sartzeko. Bide 
batez, lagunekin edo familiakoekin 
jarduera bat egiteko aukera ere bilaka 
daiteke: margotu itzazue loreontziak 
Viva Magenta kolorez. 
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BAINUGELA
PERFEKTUA

Bainugelak osasun eta erlaxazio 
gune bat izan behar du,  
norberaren tenplua, erlaxatzeko 
tenplua. Pertsona batzuek  
sentsazio atsegin hori dutxa bero 
bat hartuta lortzen dute, beste 
batzuek norbere edertasuna  
zaintzeko hartzen duten tarte  
txiki batean. Berdin dio zein 
unetan eta nola lortu sentipen 
hori, baina argi izan behar dugu 
komuna ingurunearekin gustura 
egoteko espazio bat dela.

BAINUGELA PERFEKTUA8

Helburu hori lortzeko funtsezko oina-
rrietako bat ordena da. Bainugelak 
osagarriz, produktuz eta kosmetikoz 
beteta izaten dira, eta horiek gordetze-
ko espaziorik izan ezean, begien bistan 
jartzen dira eta giro lasaia nahasten 
dute. Garrantzitsua da bainugelak ez-
kutuko biltegiratzea izatea, nahiz eta 
familia osoaren objektuak modu irisga-
rrian gorde.

Materialak
Urarekin lotutako gela bat denez, ura-
rekiko eta hezetasunarekiko erresisten-
teak diren material zehatzak jarri behar 
dira bainugelan, hala nola zeramikoak, 
marmola, mikrozementua edo kristala. 
Egurra erabiltzen bada, tratatu egin 
behar da, urari eta hezetasunari aurre 
egin diezaion.
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BAINUGELA PERFEKTUA10

Altzariak
Eremu txukuna eta garbia behar du izan bainugelak, eta, be-
raz, zoladurak eta akaberek bat etorri behar dute; izan ere, 
horrek erlaxatzen laguntzen du. Ideia hori oinarri hartuta, 
apaingarri gisa elementu tradizionalagoak edo modernoa-
goak aukera ditzakezu. Adibidez, zoladura eta estaldura ilu-
nak dituzten lerro zuzen eta akabera laudun altzariak, hala 
nola arbela edo marmola. Edo bainugela tradizionalagoa 
nahi izatera, tonu argia eman behar zaio, eta altzari kargatu 
samarrak jarri, zeramikazko edo egurrezko akaberekin.

Txorrotak
Objektu garrantzitsuak dira, ez bakarrik diseinuagatik, baizik 
eta kalitatezko txorrota batek arazo asko aurrezten lagun de-
zakeelako. Elementu horiek uraren irteera kontrolatzen dute, 
eta asko erabiltzen dira (horrek dakarren higadurarekin).

Bainuontzia edo dutxa?
Protagonista nagusia izango da bata ala bestea. Biak izatea 
posible da, dutxa eta bainuontzia (elkarrekin edo bereizita), 
edo bietako bat; denak balio du. Horien diseinu eta aukera 
ugari daude: sabaitik erortzen diren ur-gortinak, lainoztagai-
luak, txorrotadak, burbuiladun bainuontziak, hanka gaineko 
bainuontzi tradizionalak. Horietako bakoitzak nortasun han-
dia ematen dio bainugelari, eta diseinu eder batek bainu 
atsegin bat sortzen laguntzen du.

Argiztapena
Bainua argitzeko hainbat aukera izatea komeni da; bat bizia-
goa eta zehatzagoa, ispiluan zeure burua ondo ikusteko; eta 
bestea intentsitate baxukoa, atsegina eta ahula, erlaxatzeko 
uneetarako edo gauez ohetik jaikitakoan argiztatzeko.

Tenperatura
Garrantzitsua da etxe osoan tenperatura egokia izatea, bai-
na, batez ere, bainugelan. Komeni da  han etxeko gainerako 
lekuetan baino gradu bat edo bi gehiago izatea. Erradiadore 
on bat jarri behar da (edo beste bero-iturri bat, nahi denean 
erabiltzeko), ahal dela bainuontzitik gertu, edo leihorik ba-
lego, halako baten azpian. Erradiadoreak toalla-euskarriaren 
azpian ere jar daitezke, edo bestela, toalla-euskarriak berak 
izan dezake berogailua. 
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APROBETXATU GANBARA14

APROBETXATU GANBARA, 
ETA IRABAZI METROAK ETXEAN

Potentzial handia duten arren, ganbara edo mandio asko ez dira izaten ondo 
aprobetxatuta. Horien ezaugarri arkitektonikoek erronka bilaka dezakete dekorazioa, baina arazo 

handien aurrean soluzio handiak aurki daitezke.

APROBETXATU GANBARA14
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APROBETXATU GANBARA16

Ganbara bat daukazu, baina ez al dakizu nola bihurtu espazio 
funtzional? Mandioa aprobetxatu nahi baldin baduzu, ezer-
tan hasterako hainbat faktore hartu behar dituzu kontuan, 
hala nola neurriak eta argitasuna.

Planifikatu espazioa eta haren banaketa: lanari ekin aurre-
tik, ganbara neurtzea da onena. Bizigarria izateko, beheko 
aldean, gutxienez, 1,2 edo 1,5 metroko altuera izan beharko 
luke. Neurriak jakin ondoren, ezinbestekoa da altzarien ba-
naketa eta horien estiloa planifikatzea, aukera desberdinak 
daudelako eta horietako bakoitzarekin estetika jakin bat lor 
dezakezulako.

Aukeratu zurien tonalitateak, kolore argiak edo pastel ko-
loreak hormetarako eta sabaietarako: aukera onena kolore 
zuria nagusitzat hautatzea da, tonu argiek argitasuna ema-
teaz gain, handitasun sentsazioa areagotzen baitute. Hormak 
eta sabaiak kolore berarekin margotuta, gainera, homoge-
neotasuna sortuko duzu.

Hautatu berotasuna sortzen duen lurzoru bat: egur kolore 
argidun zoruak aukera egokia dira, zabalera sentsazioa han-
diagoa ematen baitute.

Irabazi zentimetroak: mandioko espazio guztiak aprobetxa-
tzeko, erabili desnibelak –apalategiak edo tiradera altzariak– 
biltegiratze sistema gisa. Neurrira egindako altzariak ere au-
keratu ditzakezu, edo altzari modularrak egokitu.

Ispiluak. Ispiluak integratuta, argi naturala biderkatzea lor 
dezakezu. Gainera, gelaren beste zati batzuk islatuko dira 
horietan, eta horrek zabaltasun sentsazioa ematen du. Leiho 
baten aurrean ispilu bat jartzeak efektu optiko hori eragingo 
du, eta espazio hori argiz betea izatea lortuko duzu.

Ganbara aprobetxatzeko gakoa argiztapen naturalaren eta 
artifizialaren arteko oreka lortzean datza. Argi natural nahi-
koa izatea da mandioa behar bezala egokitzeko funtsezko 
osagaietako bat. Horretarako, sabaiko leihoak dira aukerarik 
onenak. Argi naturalaz gain, baina, beharrezkoa da argi pun-
tu desberdinak banatzea, hau da, ez duzu foku bakarra jarri 
behar sabaiaren erdian, gainerako eremuak ilunpetan gera-
tuko direlako eta espazioa are txikiagoa ikusiko delako.

Ganbararen ezaugarriak –bereziki sabaiaren altuera eta 
desnibela– erronka izan daitezke dekoraziorako. Horregatik, 
eremua eta espazioa ahalik eta ondoen aprobetxatu ahal iza-
teko ideia batzuk emango dizkizugu.
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APROBETXATU GANBARA18

• Espazioa modurik onenean aprobetxatzeko, neurrira 
egindako altzariak egitea duzu egokiena, baina aukera 
hori ez bada zure aurrekontura egokitzen, altzari mo-
dularrak ere balia ditzakezu. Imajinatu sabaitik lurrerai-
noko eta ganbararen hormen inklinaziora egokitutako 
zure ametsetako liburuentzako apalategia sortzea. 

• Aukeratu altzari baxuak. Zure ganbarak sabai baxuak 
baldin baditu, arindu efektu hori altzari baxuak auke-
ratuz, eta aprobetxatu horiek biltegiratze kutxak, ti-
radera altzariak, saskiak eta apalategiak jartzeko. Eta 
erabili lekurik altuena gainerako altzariak jartzeko, ho-
rietan egingo baitituzu eguneroko jarduerak.

Zer gela jarri nahi duzu mandioan?
Logela
Jarri ohea logelaren erdian, sabaia garaiena den lekuan, eta 
aprobetxatu sabai baxudun eremuak biltegiratze elementuak 
jartzeko: kutxak, apalategiak... Aukeratu ohe baxu bat, oro 
har, zabaltasun sentsazio handiagoa izateko. Edo nahiago 
baldin baduzu, kanapedun ohe bat hautatu. Armairu baten-
tzat nahikoa leku ez baldin baduzu, kanapedun ohean espa-
zio gehigarria izango duzu arropa, oinetakoak edo behar du-
zun edozer gauza gordetzeko.

Jantzigela
Armairuak eta ispiluak sabaiak garaiera handiena duen lekuan 
jartzea gomendatzen da, eta apalak eta beste biltegiratze al-
tzariak behealdean. Utzi armairuak irekita edo barrak agerian.

Haurrentzako jolasgunea
Alfonbra bigun eta eroso bat jarri, baita jostailuak gorde-
tzeko ehundura, tamaina eta kolore desberdinetako kutxa 
batzuk ere, eta hortxe izango duzu jolasgunea. Sofa txiki 
bat edo mahairen bat gehitu dezakezu eremura, zure se-
me-alabek bertan margotu dezaten edo etxeko lanak han 
egin ditzaten. 
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Non eta noiz sortu da asesoria-inmobiliaria eta barne 
diseinu estudio baten arteko kolaborazio ideia?

IDEEFORM-ALBERDI: 25 urte baino gehiago daramatzagu 
bakoitzak bere ihardueran lanean. Betidanik garbi 
izan dugu, biok, elkarren osagarri izan gaitezkeela, bai 
etxebizitza bat saltzeko aurkezteko moduan eta baita 
bezeroaren behar eta gustuetara egokitutako etxebizitza 
bat aurkitzerako orduan ere. Arlo honetan zegoen 
hutsuneaz ohartuta, orain 4 urte elkarrekin kontaktuan 
jarri giñen eta berehala jakin genuen elkarlanean zegoela 
erantzuna.

Ideeform, etxebizitza bat erosi aurretik interesatuak 
joaten al zaizkizue?

IDEEFORM: Noski! Oso ohikoa den esaldi honekin etortzen 
dira: “Etxebizitza hau gustoko dut, baina ez dakit nire 
behar eta gustura egokitzeko ze aukera dituen eta ezta 
eraberritze lanek ere ze kostu izango duten”.

ALBERDI: Guri ere antzeko zerbait gertatzen zitzaigun, 
etxearen eraberritze batekin bezeroa bila ari zen 
etxebizitza hori eskuartean geneukala ikusten genuen, 
baina ez genekien nola ikusiarazi hori interesatuari.

IDEEFORM – ALBERDI: Laburbilduz, gure arteko kolaborazioa 
honetan datza: bezeroaren beharrak ikusi, etxebizitza bat 
aurkitu, aukerak aztertu eta 3D proiektu bidez erakutsi, 

obra zuzendu, altzarien aukeraketan lagundu, horretarako 
prestaturiko 300m2-tako “showroom” baten bidez,….Hau 
da, bezeroari egokitutako etxeak birdiseinatu.

Hau da, bezero bakoitzari egokitutako etxebizitza bat 
aurkitu edo eraberritzeko beharrezkoa den zerbitzu oso 
bat eskeintzen duzue:

IDEEFORM – ALBERDI: Hori da. Are gehiago, etxebizitza 
bat saltzerako orduan, ahalik eta azkarren saldu eta 
saltzailearentzat errentagarritasun handiena lortzeko 
tresnak eskeini, etxebizitzaren balorazio eguneratu eta 
erreala egin, irudia hobetzeko azterketa bat egin, argazki 
erreportajea burutu, plataforma garrantzitsuenetan 
publikatu, salmentaren negoziaketan lagundu, salmenta 
itxi, eta ondorengo kudeaketak ere egiten ditugu.

Baina oso oker ez banago, guzti honetaz gain, gehiago 
ere eskeintzen duzue ezta?

Noski! Alberdi Asesoriaren bidez, prozesu guztia 
borobiltzen dugu, momentu bakoitzean interesatuak hain 
beharrezkoa duen aholkularitza fiskala, profesionala eta 
pertsonalizatua emanaz, baita finantzazioaren inguruko 
aholkularitza ere.

ALBERDI ASESORIA-INMOBILIARIA eta IDEEFORMen bidez, 
zerbitzu integral eta profesionala, zure eskura!

AURRETIK ONDOREN

AURRETIK ONDOREN

AURRETIK ONDOREN

Trenbidearen Zumardia, 3 — AZKOITIA 
Tlf. 943 85 25 14
info@alberdi-asesoria.com
www.alberdi-asesoria.com

Trenbidearen Zumardia, 3 — AZKOITIA
Tlf. 943 16 98 78 — 603 547 624
info@alberdi-inmobiliaria.com
www.alberdi-inmobiliaria.com

Juan XXIII, 16 — AZPEITIA
Tlf. 943 00 53 94 — 627 651 459
ideeform@ideeform.com
www.ideeform.com

ALBERDI – IDEEFORM:  
Elkarlanaren bidez erantzuna gara.
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obra zuzendu, altzarien aukeraketan lagundu, horretarako 
prestaturiko 300m2-tako “showroom” baten bidez,….Hau 
da, bezeroari egokitutako etxeak birdiseinatu.

Hau da, bezero bakoitzari egokitutako etxebizitza bat 
aurkitu edo eraberritzeko beharrezkoa den zerbitzu oso 
bat eskeintzen duzue:
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bat saltzerako orduan, ahalik eta azkarren saldu eta 
saltzailearentzat errentagarritasun handiena lortzeko 
tresnak eskeini, etxebizitzaren balorazio eguneratu eta 
erreala egin, irudia hobetzeko azterketa bat egin, argazki 
erreportajea burutu, plataforma garrantzitsuenetan 
publikatu, salmentaren negoziaketan lagundu, salmenta 
itxi, eta ondorengo kudeaketak ere egiten ditugu.

Baina oso oker ez banago, guzti honetaz gain, gehiago 
ere eskeintzen duzue ezta?

Noski! Alberdi Asesoriaren bidez, prozesu guztia 
borobiltzen dugu, momentu bakoitzean interesatuak hain 
beharrezkoa duen aholkularitza fiskala, profesionala eta 
pertsonalizatua emanaz, baita finantzazioaren inguruko 
aholkularitza ere.

ALBERDI ASESORIA-INMOBILIARIA eta IDEEFORMen bidez, 
zerbitzu integral eta profesionala, zure eskura!
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LOGELA TXIKIAK, 
IDEIA HANDIAK

COVID-19aren pandemia amaitu bazen ere, aldi horrek era-
gin nabarmenak utzi ditu herritarrek etxean egoteko dituzten 
ohituretan. Gaur egun, etxe batean metro asko eskaintzen 
dizkiogu egongela handi bati edo espazio bakar bati. Horren 
adibide da egongela, jangela eta sukaldea batzea, esaterako. 

Horrek, baina, logelari metroak kentzea eragiten du sarritan, 
eta metro koadro kopuru murritz horrek arazoak sortu ohi 
ditu ohea kokatzerakoan, biltegiratzeko nahikoa leku eduki-
tzerakoan edota altzari egokiak jartzerakoan. Honako deko-
razio ideia hauek, metroak kontuan hartu gabe, logela eroso 
bat lortzen lagun dezakete:

Logelak ez al ditu nahi adina metro koadro? Ez 
larritu! Jarraian, logela txiki bat handi bat bezain 

funtzionala eta estetikoa izatea lortzeko eta oheak 
espazioa guztia ez hartzeko hamar gomendio.
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LOGELA TXIKIAK24

1. Margotu zuriz
Zuriz margotzeak sakontasun handiagoa ematen dio gelari. 
Beraz, kolore ideala da espazio txiki bat margotzeko. Horma 
zuriek txiki edo zapaldu sentitzea saihesten dute, eta nola-
baiteko askatasuna eman. Kontraesankorra badirudi ere, eta 
argi naturalarekin arazorik ez baldin baduzu, oheburuaren 
horman urruntasuna irudikatuko duen tonu berezi bat era-
biltzea  beste aukera bat da. Material naturalak, ehundura 
cocooning-ak eta landare esekiak erabiltzeak ere laguntzen 
dute espazio txikiak handitzen.

2. Oheburukoa protagonista izatea
Logelaren dekorazioan joko asko eman dezakeen elementu-
ren bat baldin badago, oheburukoa da hori. Egokiena “bi 
edo hiru batean” gisakoa aukeratzea da; hau da, gau mahai-
txoak, baldak, zintzilikariak edo gordetzeko lekua dituena. 
Hori bai, metroak urriak direnean, oheburukoa kentzea ere 
izan daiteke aukeretako bat, eta haren ordez, giroa kargatu 
gabe estiloa sortzen duen koadro edo argazki bat jar deza-
kezu horman.

3. Gaueko mahaitxoaren ordezkoa
Gaueko mahaitxoak ezinbesteko altzariak dira logeletan. 
Metro gutxi izanez gero, ordea, ez duzu zertan erosotasu-
nari uko egin beharrik. Badira mahaitxoen funtzio berbera 
betetzen duten bestelako aukera batzuk: leiho ertza apro-
betxatu, eredu eseki bat jarri edo oheburuko apala erabili. 
Bolumen handiagoa duten piezen aldeko apustua ere egin 
daiteke, hala nola komoda altu bat edo gurpildun gurditxo 
bat jarrita.

4. Proportzio orekatuak
Logela txiki baten diseinua egokia izatea lortzeko funtsez-
koa da altzarien aukeraketa ona egitea. Esaterako, gelaren 
zabalerak ez badu ematen, 180 zentimetroko ohea jartzeko 
ideia baztertu egin beharko dugu. Gauza bera gertatzen da 
gaueko mahaitxoekin; logelaren bolumen orokorrarekin bat 
etorri behar dute horiek. Pieza handiegiek gela barruan erraz 
mugitzea eragozten dute, eta, gainera, neurriz kanpokoak di-
rela ere emango lukete. Beraz, erosketak egitera joan aurre-
tik, pentsatu, neurtu eta aukeratu zein izan daitezkeen gelara 
ondo egokitu daitezkeen produktuak.

5. Apaindu txoko bakoitza
Gela txikietan funtsezkoa da espazioa optimizatzea. Horre-
tarako, gelaren angelu guztiak erabiltzea eta bertikaltasuna-
ri etekina ateratzea dira gakoak. Leku eta hutsune bakoitza 
aprobetxatu egin behar da, eta kontuz ibili ikusmen harmo-
nia ez haustearekin. Gelako txoko bat besaulki txiki bat edo 
idazmahai bat jartzeko aukera izan daiteke, eta era berean, 
eremuari xarma gehigarria emateko ere bai. Armairua inte-
gratzea ere ideia ona da.

6. Errespetatu espiritua
Logela atsedenerako gela da, eta, beraz, ahal den neurrian, 
saihestu egin behar da gela horretan bulegoa jartzea edo 
gela hori armairu handiekin betetzea. Gisa horretan, lekua 
eta erosotasuna irabaziko dituzu. Bulegoa beste gela ba-
tean jartzeko aukerarik ez baldin baduzu, bilatu lekua egon-
gelan. Izan ere, egongela logela baino handiagoa izaten da, 
eta egin beharreko lanak hobeto egokitzen dira hara.
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7. Ez erabili zutikako lanpararik
Ezta gaueko mahai gainekorik ere! Lanpara horiek bisualki 
eta espazialki okupatu egiten dute. Horien ordez, aukeratu 
aplikeak edo zintzilikarioak ohearen bi aldeetarako, ahal dela, 
argia beherantz dutenak (irakurtzeko) edo gelako edozein le-
kutara bideratzeko beso kulunkaridunak. Gaueko mahaiaren 
gainean lanpara jarri nahi baldin baduzu, aukeratu mahaitxo 
osoa hartzen ez duen diseinu bat, forma eta material arinak 
dituena.

8. Minimalismoa
Logela txiki eta ongi hornitua ahalik eta ongien integratu 
behar da espaziora; ez du ezer izan behar soberan, baina ezta 
faltan ere. Dekorazio minimalistaren xedea beharrei erantzu-
na ematea da, alferrikakoari espaziorik eman gabe. Horre-
gatik, ohe gainean hiru kuxin jarri beharrean bi jarrita edo 
familiaren apaingarri eta argazki kopurua mugatuta, espazioa 
izatearen sentsazioa lor daiteke, estiloa eta berotasuna galdu 
gabe.

9. Erabili argiak
Ondo argiztatutako logela txiki batek handiagoa dela ematen 
du, betiere, lanpara egokiak hautatuta. Sabaikoak, adibidez, 
argia gela osoan zabaldu behar du harmoniaz –sabairantz 
zuzendutako halogeno batek espazio sentsazioa murrizten 
du, besteak beste–. Onena hormako edo sabaiko bi lanpara 
berdin aukeratu eta ohearen bi aldeetan jartzea da. Ideia ona 
da, bestalde, ispilu bat jartzea; izan ere, argia islatuko du, eta 
ilusio optikoaren bidez, metroak gehituko dizkio gelari.

10. Atera etekina hormei
Lurrean zenbat eta gauza gehiago jarri, are klaustrofobikoa-
go izango da logela. Lurra ahalik eta garbien mantentzea 
da helburua –oinetakoak eta landareak barne–, eta erabili 
hormak gauzak gordetzeko edo apaingarriak eta igokariak 
jartzeko. Jarri irudimena lanean, eta bilatu biltegiratzea es-
kaintzen duten lekuak edo aukerak; balia daitezke, esaterako, 
kanape eraisgarriak eta banko-kutxak. 
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2023KO SUKALDEETAKO JOERAK

Sukaldea da etxearen bihotza. Bertan igarotzen dugu denbora 
gehien: egunerokoan bazkariak eta afariak prestatzen, asteburueta-
ko gosari bereziak egiten, jaiegun berezietako bazkariak gozatzen, 
lagunentzako mokaduak antolatzen. Hori dela eta, pertsona gehie-
nak sukaldearekin hasten dira etxea berritu nahi dutenean.

Zein da arazo bakarra? Hainbeste adibide, estilo, altzari 
eta gainazal motarekin, material eta estaldura anitzekin, es-
tresagarria izan daitekeela sukalde berriaren gustuko disei-
nuarekin asmatzea. Aukeraketan laguntzeko, baina, hona he-
men 2023ko sukaldeetako joera nagusiak:

Ametsetako sukaldea diseinatzerakoan, nortasun eta estetika islatzeko, garrantzitsua da ezaugarri 
atenporalak kolore alaiekin, patroiekin eta egiturekin orekatzea.

2023KO SUKALDEETAKO JOERAK30



GAIA 31



2023KO SUKALDEETAKO JOERAK32

1. Materialen nahasketa
Metalgintza kaxoietan, ateetan eta apaletan integratzen 
ari da. Gainera, kolore ilunak eta materialen nahasketa 
modan jartzen ari dira.

2. Sormendun arotzeria
2023an koloredun armairu aukera ausartagoak ikusiko 
ditugu, beste akabera interesgarri eta berezi batzuekin 
nahastutakoak.

3. Koloretako irlak
Baliteke erabat zuria den sukaldea modaz pasatuta ego-
tea, baina zer egin egungo espazioa eraberritu gabe 
eguneratzeko? Sukaldean kolorea sartzeko modurik one-
netako bat da irlaren oinarria margotzea. Espazio bat akti-
batzen du, eta ez du obrarik behar.

4. Paper margotua
Paper margotuarekin estanpatuak eta testurak gehitzen 
zaizkio sukaldeari, espazioari interes eta bizitza pixka bat 
emanez. Gutxi arriskatu nahi baldin baduzu, horma-apal 
ireki baten atzean jar dezakezu papera, inpaktu handikoa 
izan daiteke eta.

5. Beheko kaxoiak
Indarra hartzen ari den joera da armairuen ordez beheko 
kaxoi asko jartzea. Kaxoiak erraz irekitzen dira, eta horiek 
gauza asko gordetzeko aukera ematen dute. Gainera, 
burdineria handiak jarriz gero, akabera bikaina emango 
diozu sukaldeari.
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6. Modulu irekiak
Diseinu irekiek arnasa ematen diote sukaldeari. Dena era-
kusteko joera iritsi da, eta pertsonek bilduma bereziak 
erakusteaz gain, beren nortasuna sartu ahal izango dute 
sukaldean. Izan portzelanazko katiluak, izan vintage po-
toak edo izan bidaia desberdinetako zeramika bildumak, 
sukaldeko apalek leku pribilegiatua eskaintzen dute arti-
kulu horiek erakusteko. Dena den, ez duzu gauza gehiegi 
jarri behar apaletan. Ikustearekin gozatzen duzun gauza 
horiek izan behar dute agerian, sukaldaritza liburuen bil-
duma edo plater gogokoenak, adibidez.

7. Sukalde berdeak eta urdinak
Aldaketa freskagarria dira azpi tonu berdeak dituzten tonu 
urdinak. Berehalako sorpresa faktore bat sortzen, interesa 
areagotzen eta kontrastea eragiten dute. 

8. Ke kanpai integratuak
Diseinatzaileari edo kontratistari hormaren kolore berean 
margotutako igeltsuzko kanpai bat edo igeltsuzko panel 
bat eskatzea gomendatzen da, oharkabean gera dadin.

9. Argiztapen ona
Iraganean, jendeak argi eta foku landatuen alde egiten 
zuen. Orain, aldiz, herritarrak gehiago ausartzen dira ar-
giztapen aukerak probatzera; askok gela bateko disei-
nu-elementu gisa aprobetxatzen du argiztapena.

10. Material leunak eta naturalak
Erabili material naturalak, tonu neutro berodunak, hala 
nola haritz tindatua, kareharri leundua, altzairu margotua 
eta larru beganoa. Leuntasunaren kontzeptua esmalterik 
gabeko terrakotazko pitxerrekin eta zur naturalezko osa-
garriekin areagotu daiteke. 

2023KO SUKALDEETAKO JOERAK34
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EZABATU ETXEKO 
ZARATA BISUALA

Zarata ez da autoetako klaxonak edota etxe ondoko obrako 
zulatzaileak ateratzen duena soilik. Ikusmen zarata ere egon 
badago, eta ikusmenarentzat gogaikarria den guztia biltzen 
duen kontzeptua da hori: zarata hori sor dezake kolore dese-
goki batek edo edozein ekintza egitea zailtzen duten objek-
tuz betetako espazio batek.

Ikusmen zarata saihesteko eta ordena modu azkarrean eta 
errazean mantentzeko gakoak dira honako hauek:

Ikusmenarentzat gogaikarria den guztia da zarata 
bisuala, eta izan daiteke kolore desegoki batek 

edo edozein ekintza egitea zailtzen duten objektuz 
betetako espazioek sortua. Hona hemen zarata hori 

saihesteko neurri batzuk.
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1. Ez gainkargatu espazioak
Ikusmen zarata ezabatzeko jarraibideetan aurrenak hausnar-
keta sustatzen du: aztertu espazioa eta pentsatu zer sen-
tipen sorrarazten dizkizun. Begira ari zaren ispilu horretan 
armairu bat beharko al litzateke gauza jakin batzuk hobeto 
ordenatzeko? Benetan al duzu gustuko hormen kolorea? 
Beharrezkoak al dira horko liburu horiek? Askotan, espazio 
bat %100 kargatu behar dela pentsatzen dugu, baina errea-
litatetik oso urrun dago hori. Gutxiagorekin bizitza erraza-
goa da eta horrek izakiak eraginkorrago eta zoriontsuago 
bihurtzen ditu.

2. Garbiketa sakona egin
Zarata bisualarekin modu osasuntsuan mozteko modurik 
onena da espazio guztiak prest jartzea, garbitzea. Zer objektu 
behar ditugun eta zein ez ebaluatzeak, eremuak husteak eta 
beharrezkoak diren beste objektu berri batzuk gehitzeak… 
bizitza hobetzen laguntzen dute. 

3. Ikusmen zarataren puntu nagusiak aurkitu
Garbiketa sakona egitea beharrezkoa ez dela pentsatuz gero, 
azter daiteke zein diren ikusmen zarata eragiten duten fo-
koak. Aukera nagusien artean daude, besteak beste, sarre-
rako esekitokia, egongelako liburutegia, mahaigaina edo lan 
mahaia, sukaldeko gainaldea edo armairuak. Aztertu zeintzuk 
diren desordena izatera gehien gonbidatzen duten espa-
zioak, eta saiatu horiek ordenatuta izaten. Premisa horretatik 
abiatuz, ordena  eta garbitasun ohitura berriak sor daitezke.
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4. Kontuz koloreekin
Koloreek izugarrizko eragina dute hautematen ditugun sen-
tsazioetan eta emozioetan, eta horregatik egin behar dira 
aukeraketa zuzenak. Norbere gustuen arabera egin behar da 
aukeraketa, baina garrantzitsua da eguzkiaren argiaren era-
gina errazten duten koloreak hautatzea; hau da, harmonia 
transmititzen dutenak eta etxearen dekorazioaren eta interio-
rismoaren koherentzia indartzen dutenak.

5. Kutxen eta biltegiratze unitateen boterea
Ikusmen zarata sortzen laguntzen duten objektu eta artiku-
lu horiek guztiak alde batera uztea kostatu egiten bazaizu, 
horiek gordetzeko edo ordenatzeko kaxak edo biltegiratze 
unitateak eskuratzea da estrategiarik onena. Ordena manten-
tzeko eta lekua egiteko modu asko daude: poltsentzat eta 
kamisetentzat bereizgailuak jartzea, jangelako edo egonge-
lako apal estrategikoren bat erabiltzea...

6. Sailkapen zuzena
Ikusmen zarataz betetako espazioetan ez da beti beharrez-
koa objektuak ezabatzea; batzuetan, aski da kategorizatzea-
rekin. Hona hemen adibide batzuk: toallak garbiagoak eta or-
denatuagoak ikusiko dira erabileraren arabera sailkatuz gero; 
kamisetak ez dira jertseekin nahastu behar; edo liburu guztiak 
apalategi batean jar daitezke, gaien edo ordena alfabetikoa-
ren arabera. Objektuak sailkatzeak bizitza errazagoa izaten 
laguntzen du, eta edozein espaziori harmonia ematen dio.

7. Ez ahaztu argiztapena
Argia da zarata bisualean eragina duen beste gai bat, batez 
ere, argi kantitatea nahikoa ez denean edo gehie-gizkoa de-
nean. Adi xehetasun txikiei: bainugelako bonbilla ahitu egin 
al da? Argi-girlanda batek lagun al dezake terrazari harmonia 
eta exotismo handiagoa ematen? Kristalezko ateak baliaga-
rriak al dira argitasuna erakartzeko? Aldaketa txikiek sentipe-
nei lotutako aldaketa handiak eragiten dituzte espazioetan. 
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LURZORUETAKO
2023RAKO ZAZPI JOERA

Etxeetako zoruak aldatu egingo dira 2023an, eta protago-
nismoa hartuko dute estanpatu ausartek, alfonbra atseginek 
edota naturan inspiratutako kolore neutroek. Egongelako 
osagarriak nahiz zoruaren koloreak eta materialak tarteko, 
etxeak etengabe ari dira aldatzen. Etxea eraberritu, eta zo-
ladura aldatu eta protagonista bihurtu nahi al duzu? Begiratu 
lurzoruei lotuta 2023rako zazpi joera:

1. Kolore biziak eta estanpatu deigarriak
2023ko azulejuak intentzio adierazpena dira. Diseinu geome-
triko ikusgarria zein kolore eztanda ausartak eta distiratsuak 
izan, 2023. urtea da orain arteko mugak gainditzeko garaia. 
Konbina ezazu tonu neutroekin eta osagarri diskretuekin, 
zure lurzorua benetan nabarmendu dadin. Zoru neutroak 
ohikoak izan dira eta hala izaten jarraituko dute, nahiz eta 
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2023an gero eta gehiago izango diren diseinu deigarrietara 
salto egingo dutenak. Etxeko edozein gelatan desberdinta-
suna sortzen duten kolore bitxien aldeko apustua egingo da 
aurten, adibidez, urre kolorea, errubia, basoa eta gau urdina 
erabiliko dira. 

2. Baldosa handiak
Formatu handiko baldosek espazio txiki bat handiagoa egi-
ten dute bisualki. Azuleju handiak erabilita, lerro gutxiago 
izango ditu lurzoruak, eta horrek espazio sentsazioa ematen 
du, baita gela txiki batean ere. Kolore argidun azulejuek gela 
txiki bat handiagoa egin dezakete; izan ere, kolore ilunek 
baino argi gehiago islatzen dute horiek, arintasun eta airez-
tapen sentsazioa emanez. Hormetarako eta zorurako azuleju 
berberak erabiltzea aukera ona da, espazio sentsazioa area-
gotzeko.

3. Urrezko zoladurak
Ehun distiratsuen xarma ez da inoiz desagertzen, eta irides-
zentzia barne diseinuaren munduan sartzen ari da. 2023an, 
distira egiten duten alfonbrak izango dira joera, baina urre 
kolorea aukeratu nahi ez baldin baduzu, aukeratu tonu na-
turalak. Tonu ilunak, oxidoa adibidez, bikainak dira logelei 
berotasuna emateko. Distira sotila duten alfonbrak modu bi-
kaina dira joera hori lortzeko, eta, aldi berean, luxuzko ukitu 
bat eman eta bestelako berotasuna gehitzeko.

4. Dama taulak
Dama zoruak berpizten ari dira, denboraz kanpoko sentsazioa 
eskaintzen baitute. Damerozko zoruak diseinu eta interes bi-
suala gehitzeko modu bikaina dira, eta bereziki ondo gera-
tzen dira korridoreetan, komunetan eta sukaldeetan. Tradi-
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zionalki monokromatikoak izan diren arren, kolore alaien eta 
leunagoen arteko konbinazio ugari erabiltzen dituzten ber-
tsio modernoak ere ikus daitezke gaur egun.

5. Hidraulikoak
Gela bati bizia emateko modu egokia dira zoru hidraulikoak, 
espazio bati kolore eta marrazki freskagarriak eskaintzen bai-
tizkiote. Zoladura mota horrek itxura ederra izaten du, eta 
oso  material iraunkorra da; ezin hobea da joan-etorri han-
diko eremuetarako, besteak beste, korridoreetarako edo su-
kaldeetarako. Luzarorako pentsatutako lur mota da; inbertsio 
bat da, denboraren joanari urte luzez eutsiko baitio.

6. Artilezko alfonbrak
Artilezko alfonbra leunak eta felpazkoak ezin hobeak dira 
egongelak berotzeko. Higadurarekiko eta zikinkeriarekiko 
erresistentzia eskaintzeaz eta jatorrizko itxura urte askoz man-
tentzeaz gain, artileak isolamendu naturala eskaintzen du, eta 
aire korronteak murriztu eta beroa harrapatu. Erosotasuna 
eskaintzen dute horiek, kalitatea arriskuan jarri gabe.

7. Betadun parketak
Zurezko zoruak aukera onena izaten jarraituko dute 2023an. 
Kolore naturalek, zuntzek eta ehundurek estetika leuna sor-
tzen dute, erlaxatzeko eta deskonektatzeko giro ezin hobea. 
Eta ez dago  egur naturala baino leku erlaxatzaile bat sortze-
ko modu hoberik. Estilo tradizionalak gailentzen jarraituko du 
–lurra parket eta espiga moduan jartzeak, adibidez– eremuari 
sakontasuna eta izaera emateko. 
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GELA BAKOITZERAKO 
ARGIZTAPENA

Funtzionala izateaz gain, argiztapenak apaindu ere egiten du, 
eta asko gainera! Giroa aldatzeko, berotzeko eta moderniza-
tzeko gai da. Honako aholku hauek jarraituz gero, zure etxeak 
argi berezia izango du.

Egongela
Egongela goxoa eta atsegina izan dadin, funtsezkoa da ar-
giztapen ona izatea, horrek sentsazioak sustatuko baititu. Ho-
rretarako, zehaztu sabaian hainbat puntu dituen argi orokor 
bat. Adibidez, foku-lanpara bat halogeno batzuekin konbina 
daiteke.

Giroa goxoa izan dadin, egokiena lanparak hainbat al-
tueratan eta tokitan jartzea da. Horiek egongela eremuzka 
banatzeko eta han hainbat giro bereizteko erabil daitezke. 
Jarri zenbait lanpara sofaren ingurua argitzeko edo irakurketa 
txoko bat sortzeko. Jarri mahai gaineko lanpara bat edo zu-
tikako bat. Giro atsegina sortzen laguntzen dute horiek, eta, 
gainera, egongela apaintzen dute.

Lanparak hautatzerakoan, konbinatu diseinu garaikideak 
eta artisauak. Gainera, estilo desberdinetako lanparak nahas-
teak estilo pertsonala eta desberdina lortzeko aukera ematen 
du.
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Jangela
Jangelako mahaia argiztatuta egon dadin, jarri sabaiko lan-
para bat haren gainean. Mahaia oso handia baldin bada, bi 
lanpara jarrita hobe, behar bada. Hori bai, mahaiaren gaina-
zal osoa argitu behar dute horiek. Aukeratu 3.000ºK inguru 
dituzten bonbillak, janariaren kolorea zintzo erreproduzitze-
ko, eta horiek mahaitik 70-75 zentimetrora zintzilikatu.

Sarrera
Etxearen sarrera argitzeko, jarri bi argi puntu. Sabaiko 
lanpara batekin argi orokorra izatea lortzen da, eta mahai 
gainekoekin edo zutikakoekin, berriz, atmosfera goxoa 
izatea. Beste aukera bat da hormaren eta molduren ar-
tean LED argiak jartzea, ur jauzi efektu atsegina sortzen 
baitute.

Logela
Logelako argiztapenak giro harmonikoa eta lasaigarria susta-
tzen lagundu behar du, atsedena lehenetsi behar den eremua 
da eta. Kontuan izan beharreko gauza garrantzitsuenetako 
bat argiaren tenperatura da. Aukeratu 3.000ºK-tik gorako bat 
(argi horia), berotasuna areagotzen eta logela atseginagoa 
izaten laguntzen baitute halakoek. Ondoren, lanpara handi 
baten bidez jarri argi orokor bat, argiztatu ez ezik, apaindu 
ere egingo baitu horrek eremua.

Logela txikia baldin bada edo mahaitxoek ez baldin ba-

dute mahaiko lanparak jartzeko leku handirik uzten, aplikeak 
edo lanpara zintzilikatuak erabil daitezke.

LED argiztapena ere egokia da. Giro atsegina sortzen dute 
horiek, modu ekonomikoan. Oheburukoan jar daitezke, bai-
na badaude mugimendu sentsore bidez aktibatzen direnak 
ere; beheko moduluetan jarriz gero, lurrean oina jartzearekin 
batera piztuko dira. Oso praktikoak dira adinekoentzat edo 
haurrentzat.

Bainugela
Garrantzitsua da komuneko argiztapenak funtzio prak-
tikoa betetzea, gela erosoa izan dadin eta giro atsegina 
eta lasaigarria sor ditzan. Horretarako, hainbat argi mota 
konbinatu behar dira: orokorra, puntuala eta zeharkakoa. 
Eremua eroso bilakatzeko, sabaian hainbat argi puntu ko-
katzea da egokiena; sei metro koadroko bainugela batean 
lau argi puntu beharko dira.

Argiztapen orokorraz gain, komunean argi puntua-
lak izatea ere gomendagarria da, batik bat, makillatze-
ko gunea baldin baduzu. Izan ere, hobeto eta zehatza-
go ikustea ahalbidetuko du horrek. Aplikeak dira aukera 
apaingarrienetakoak eta funtzionalenetakoak. Hori bai, 
hezetasunarekiko erresistenteak izan daitezen, aukeratu 
IP44 baliodun argiak. Ispiluaren atzealdea ere argizta dai-
teke; LED tiren bidez, giro modernoa eta atsegina sor-
tzen da. 
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LIHOA, EHUN IZARRA

Lihoa ehun freskoa da, arina, inguratzailea, leuna, delikatua 
eta dotorea, naturala... Ezaugarri horiek guztiek etxerako 
osagarrietarako ehun ezin hobea bilakatzen dute. Hori dela 
eta, hutsik egin gabe, dekorazioaren arloko ehun izarra izan 
ohi da urtero. Baina nola erabil dezakegu? 

Hona hemen ideia batzuk:
Lo egiteko
Lihozko oherako arropek bakterioen aurkako propietateak 
dituzte, larruazaleko hezetasuna murrizten dute –uraren %20 
xurgatzeko gai da– eta oso freskoak dira. Gainera, horien 
higadura txikiagoa da beste ehun batzuekin alderatuz gero; 
izan ere, kontuan hartu behar da oheko arropa sarritan gar-
bitu behar dela.

Kuxinetarako
Poliesterrezko nahasketa duen lihoaren aldeko apustua egi-
tea gomendatzen da, errazago mantentzen delako. Gainera, 
garrantzitsua da kuxin zorro bat egin aurretik lihozko oihala 
garbitzea, lehen aldiz garbitzean urak hartzen duelako.

Gortinetarako
Lihoak zenbat eta pisu handiagoa izan, orduan eta hobeto 
eroriko da, baina ez da hain gardena izango. Gomendagarria 
da azpildura zabala izatea, lehen garbiketarekin lihoa pixka 
bat uzkurtu egiten baita. Azpildura handiagoa eginez gero, 
oihal nahikoa izango duzu gortina luzeagoak egiteko.

Estoreetarako
Gortinetako liho naturalak (%100) dotorezia handiagoa es-
kaintzen du, baila estoreetarako poliesterrezko nahasketa 
duen lihoa aukeratzea gomendatzen da, opakutasun gutxia-
go izango delako eta argia hobeto pasatzen uzten duelako. 
Gainera, mantentzeko errazagoa izango da.

Hormak
Zergatik ez egin lihozko hormak? Isolamendu akustiko eta 
termiko ona lortuko duzu, hautsa uxatzeko duen gaitasuna 
aprobetxatuko duzu, eta, zalantzarik gabe, gelaren dekorazio 
inpaktua handituko duzu. 

LIHOA56
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GORTINAK VS ESTOREAK, 
BETIKO EZTABAIDA

Zein da gortinen eta estoreen arteko aldea? Horiek  
dituzten desberdintasunak zein diren jakitea  

beharrezkoa da bata ala bestea aukeratu erabakitzeko. 
Hitz bakoitzaren definiziora joanda, baina, bakarra da 

gortinen eta estoreen arteko desberdintasuna: estorea 
gortina mota bat da, eta jasotzeko modua da bereizgarri 
bakarra, modu bertikalean jasotzen baita. Dekorazioaren 

ikuspuntuari erreparatuz gero, ordea, desberdintasun 
gehiago dituzte.

GORTINAK60
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Gortinek, oro har, oihal lodiagoak eta 
sendoagoak izaten dituzte, nahiz eta 
biek ala biek bete dezaketen deko-
raziorako funtzioa, estanpatutako eta 
koloretako estanpatuak erabilita. Bes-
talde, erabilera aldatu egiten da horiek 
jartzen diren leihoaren arabera. Leiho 
handi batek gortina jartzea eskatzen du 
–edo ez gortina eta ez estore–; aldiz, 
estoreek etxeko leiho txikienak estal-
tzeko balio dute –baina ez horretarako 
bakarrik–.

Badute beste alde bat ere: luzera. 
Gortinek eta estoreek, biek leihoaren 
araberako tamaina izan dezakete, bai-
na gortinak lurreraino iristen dira argia-
ren sarrera saihesteko. Estoreak, berriz, 
beheko markoraino zintzilikatzeko ohi-
tura dago.

GORTINAK62
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Aurtengo joerak
Gortinak gustuko baldin badituzu, eta 
horiek jartzeko asmoa baldin baduzu, 
zera jakin behar duzu: aurten koloreak 
iritsiko dira gortinetara, eta atzean ge-
ratuko dira aurreko denboraldietako 
paleta neutroak. Hala ere, ez dira ko-
lore distiratsuak izango modan; tonu 
naturalak sartuko dira, ia patroirik edo 
eredurik gabekoak, hala nola grisak, 
berdeak, garbitutako itxurako arro-
sak…

Ehunei dagokienez, berriz, pisudu-
nak gailenduko dira, eta beraz, jauske-
ra handidun gortinak izango dira joera. 
Izan daitezke lihozkoak, artilezkoak edo 
errezel lodidunak. Gainera, ehun natu-
ralak eta birziklatuak izango dira nagu-
si. 



MOTA GUZTIETAKO GORTINAK, 

OHERAKO KOLTXAK, 

ALFONBRAK ETA OSAGARRIAK 
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NOLA LEHORTU 
LOREAK ETXEAN

Lore lehorren sortak modako apaingarriak dira. Ikas eza-
zu sorta horiek modu errazean egiten. Hona hemen loreak 
lehortzeko hainbat modu:

Lehortze tradizionala
Modu tradizionalena ez ezik, ekonomikoena ere bada. Lo-
reak lehortzeko modurik azkarrena da sorta pare bat astez 
ahuspez zintzilikatzea gela ilun, lehor eta aireztatu batean. 
Ez al duzu ezaugarri horiek dituen gelarik edo txokorik? Zin-
tzilikatu aurretik bildu loreak (5-8 batera, gutxi gorabehera) 
egunkari paperean.

Silizesko gela
Horretarako silizesko gela beharko duzu (lore dendetan aurki 
daiteke), eta kaxa handi bat, loreak sartzeko modukoa. Estali 
kaxaren azpialde osoa gelarekin, jarri kontuz loreak gainean 
eta estali horiek beste gel geruza batekin. Itxi kutxa eta utzi 
gutxienez astebetez horrela. Irekitzen duzunean kristal hon-
darrak gera daitezke, baina erraz kenduko dituzu eskuila edo 
brotxa batekin.

Prentsatzea
Loreak lehortzeko modu hau ezin hobea da zurtoin findun 
lore txikientzat. Zabaldu loreak paper sulfurizatu artean, eta 
ondoren jarri horiek liburu baten barruan. Bigarren urratsa 
–eta garrantzitsuena–, zera: jarri gainean liburu batzuk edo 
beste objektu astun batzuk, pisua sortzeko. Utzi horrela ha-
mabost egunez.

Mikrouhin labea
Berehalako emaitzak nahi dituztenentzat modu ezin hobea: 
sartu loreak bizpahiru minutuz mikrouhin labean. Zer behar 
da? Mikrouhin labea eta hondar pixka bat (katuena ere ba-
liagarria izan daiteke). Estali loreak, eta berotu bi minutuz. 
Hondarra hozten denean, loreak lehortuta eta prest egongo 
dira. 
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KOLOREAK ETA ERAGINAK

Gela txikiak kolore argiz margotu behar direla esan ohi da, horren 
txikiak ez dezaten eman. Hala ere, hori ez da beti erabaki ego-
kia izaten; izan ere, kolore ilunek sakontasun sentsazioa ematen 
dute, eta horrek perspektiba ematen lagun diezaioke gelari.

Gela txiki bateko horma bat kolore ilunez pintatzen baldin ba-
dugu, hala nola beltzez edo urdin ilunez, horma bisualki hondora-
tu egingo da, eta gela zabaldu egingo da eremu horretan. Gela-
ko beste hiru hormak kolore argiz margotu behar dira, kontrastea 
handiagoa izan dadin.

Era berean, gela bat atseginago bilakatzeko gomenda-
garria da kolore beroak erabiltzea. Tonu horixkak, okreak, 
marroiak, gorrixkak eta laranjak batez ere kolore beroak 
dira, eta logelari sentsazio goxoa emango diote horiek. 
Gainera, kolore horiek tenperatura altuagoa transmititzeko 
gaitasuna dute.

Gela goxoagoa izan dadin, gomendagarria da koloreak 
tonu leunetan erabiltzea, eta indartsuenak edo ilunenak 
xehetasunetarako uztea.

Ba al zenekien gela bateko hormak kolore zehatz 
batekin margotzeak gela horren tamainaren  

pertzepzioa alda dezakeela?

KOLOREAK ETA ERAGINAK70
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Emozioak
Kolorea dekorazioa baino zerbait gehiago da. Zientzialarien 
esanetan, begiak kolorea hautematen du eta sentitzeko mo-
duari eragiten dion garun prozesu bat jartzen du abian. Hori 
dela eta, koloreek erantzun emozional desberdinak eragiten 
dituzte.

Baina nola eragiten dute hormetako koloreek emozioe-
tan? Era askotan. Kolore bakoitzak emozio bat ekartzen du 
gogora; baretasuna edo erosotasuna nahiz haserrea edo tris-
tura. Horregatik da gomendagarria etxea margotu aurretik 
kolore bakoitzak gogora zer emozio ekartzen dituen jakitea.  

Hormetako koloreek emozioetan nola eragiten duten jaki-
tea oso baliagarria izango zaizu kolore bat edo bestea auke-
ratzeko orduan; hau da, aukeraketa egokia egiteko.

Horiak
Horia kolore argitsua da, freskoa, eta zoriona ekartzen du 
gogora. Kolore hori ezin hobea da sukaldeak edo komu-
nak margotzeko, estimulagarria baita. Horia hedakorra 
da. Kolore hori duen horma batean argia islatzen baldin 
bada, zabaltasun eta berotasun efektua sortuko du.
Margotzeko kolore polita da, betiere tonua ez bada oso 
iluna. Hori sendo edo bizi bat erabili behar baduzu, mar-
gotu horma bakarra, hori kolore gehiegi izateak ezinego-
na eta frustrazioa eragin baititzake.

Laranjak
Jateko gogoa estimulatzen duen kolore energetikoa da 
laranja. Horregatik, asko erabiltzen da sukaldeetan, jate-
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txeetan eta publizitatean, kolore gorria bezain beste. La-
ranjak emozioa eta berotasuna sortzen ditu, eta aproposa 
da gimnasioetarako edota energia behar den lekuetara-
ko. Horregatik, ez da gomendatzen egongeletarako edo 
logeletarako.

Gorriak
Gorria adrenalinaren kolorea da, eta bihotz erritmoaren 
abiadura eta presio arteriala handitzen ditu.
Kolore gorriak berotasuna ekartzen du gogora, eta elka-
rrizketa sustatzen du. Gorriaren baitako tonuak  –grana-
tea adibidez– dotoreak dira, eta inpresio handia eragiten 
dute barne dekorazioan.

Urdinak
Urdina kolore lasaigarria da logeletarako, komunetarako 
eta enpresetarako. Egongeletan, berriz, urdin tonu leunak 
edo urdin sutsuak erabil daitezke, turkesa kasu. Urdin ilu-
nak tristura sortzen du argi gutxiko geletan bereziki.
Margotzeko kolore urdin iluna aukeratzen baldin bada, 
kolore argidun altzariekin, tapizatuekin, gortinekin eta de-
korazio objektuekin orekatu behar da.

Moreak
Kolore purpurak edo moreak espiritualtasuna eta leial-
tasuna adierazten ditu. Kolore moderno hori egokia da 
egongeletarako, logeletarako, edota tonu argiagoetan –
lila, esaterako–, haurren geletarako.
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Berdeak
Kolore berdea lasaigarria da, batez ere berde argia. Hori 
tonua duten berdeak –sagar berdea bezalakoak– freska-
garriak eta indargarriak dira. Berdea edozein giro margo-
tzeko erabil daiteke, harreman onak sustatzen baititu; are 
gehiago, egokia da estresa kentzeko eta lasaigarria ere 
bada. Horregatik, edozein gelatarako da kolore apropo-
sa, batez ere egongelarako, jangelarako eta logelarako.

Beltzak
Kolore beltza ez da gomendatzen gela bateko horma 
guztiak margotzeko. Hala ere, batzuetan erabiltzen da, ar-
giztapenarekin eta kolore argiagoekin efektuak arinduta. 
Beltza oso ondo uztartzen da beixarekin eta urre kolorea-
rekin. Luxuzko itxura duten giro dotoreak sortzen dira gisa 
horretan.
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2023KO JOERAK
EGONGELA TXIKIETAN 

Ugariak dira diseinuaren eta interiorismoaren munduak es-
kaintzen dituen aukerak, eta, beraz, egongela apaintze-
ko unea iristen denean, ohikoa da zalantzak ugaritzea. Are 
gehiago, eremu txikiez ari garenean, egongelez adibidez. 
Baina dekorazio joerak egongela handietara zuzenduta dau-
dela uste baduzu, oker zaude. Ezagutu nola eraman daitez-
keen diseinuak, koloreak eta modako materialak egongela 
txiki batera.

1. Egurra
2023an gehien erabiliko den materiala egurra izango da, ez ba-
karrik egongeletan, baita etxeko gainontzeko geletan ere. Zurak 
eskaintzen dituen berotasuna eta edertasun naturala erabiltzen 
dira altzari piezak eta apaingarri osagarriak egiteko, edota zoruak 
eta hormak estaltzeko. Egongela txikietan egurraren tonu argiak 
erabiltzea komeni da, eta, zorteko zaude; izan ere, haritza dago 
aurten gehien erabiliko diren materialen artean.

EGONGELA TXIKIETAKO JOERAK78
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2. Zuntzak
Aurten, aurreko denboraldietan bezala, naturalarekin, or-
ganikoarekin eta jasangarriarekin zerikusia duen guztia 
dago modan. Beraz, landare zuntzak ezinbestekoak izaten 
jarraitzen dute dekorazioaren munduan. Eraman moda 
hori zure egongelara, egonlekua ixten duten puff pare 
batekin adibidez, besaulki tradizionalak baino arinagoak 
eta txikiagoak dira eta.

3. Kolore naturalak
2023. urtean ere naturan inspiratutako koloreen (beixak, 
marroiak, urdinak, berdeak...) aldeko apustua egin da, 
eta, beraz, egongela txikietan hobe da tonalitate argie-
kin jokatzea argia eta ikusmen anplitudearen sentsazioa 
areagotzeko.

4. Kontrasteak
Badirudi, pixkanaka, minimalismo monokromatikoa atzean 
uzten ari garela, eta dinamismoa eta tonu neutroak apur-
tzeko ukituak sartzen ari direla. Beraz, gehitu kontrastea 
ehun osagarrien bidez, baina, hori bai, ez nahastu hiru ko-
lore desberdin baino gehiago; izan ere, hala eginez gero, 
giroa kargatzeko arriskua izango duzu. Beltza, adibidez, 
2023ko koloreetako bat izango da, eta modu diskretuan 
erabil daiteke: altzari pieza batekin (besaulki bat, mahai-
txo osagarri bat edo puff bat, esaterako) edo dekorazio 
osagarriekin.
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5. Loreak
Ez daitezela loreak falta egongelan. Izan ere, kolore biziak 
eta alaiak izaten dituztenez, dekorazioan kontrapuntu kro-
matiko hori sortzen laguntzen dute, egongelari zentime-
tro bakar bat ere kendu gabe!

6. Forma biribilduak
Nahitaezko joera da egongela txikietan lerro kurbatuen 
diseinuak sartzea. Horiek inguruneak dinamizatzen eta 
leku abegikorragoak sortzen dituzte, eta gainera, zirkula-
zioa errazten dute.

7. Ispiluak
Edozein espazioren dekoraziorako ezinbesteko baliabi-
de bihurtu dira ispiluak, izan logela, sarrera edo egon-
gela. Askotarikoak jar ditzakezu: borobil handi bat, 
tamaina ezberdinetako modeloekin sortutako konpo-
sizioak, leiho ispiluak... Edozein estilorekin ondo geldi 
daitezke horiek.

8. Konektatutako espazioak
Dekorazioari lotuta baino gehiago, barne diseinuaren 
barruko joera bat da konektatutako espazioak sortzea 
2023an. Egongela txikien kasuan ezinbestekoa da halako 
baliabideren bat erabiltzea, betiere, ahal den kasuetan. 
Sukaldearekin integratuz gero, adibidez, argia, zabaltasu-
na eta banaketa moderno eta funtzionala lortuko dituzu 
egongelan. 
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