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¿Què és el HOME STAGING?
El home staging va néixer en els EUA als anys 80, de la mà de Barbara 
Schwarz, com a tècniques de màrqueting immobiliari a l´hora de 
preparar una casa per dins i per fora per a la seva venda o lloguer.

Els habitatges buits no agraden a ningú, ja que, apart de la dificultat 
de imaginar l'espai moblat, s'ha de tenir en compte que no tothom 
sap visualitzar el que realment hi cap.

El home staging és escenificar, eliminant els trets de personalitat 
dels antics propietaris, fer gran l'espai de manera neutra, obrir els 
llums, i córrer les cortines tot afegint un toc d'emoció.

Anomenem relooking als treballs previs a una intervenció de home 
staging; la pintura de les parets, reparació dels petits desperfectes 
que hi hagi a l'habitatge, i una neteja a fons de totes les estances.

Amb home staging; vendre ràpid i al millor preu!

Aruni Home Staging.
Núria Roure. Decoradora i Estilista Home Stager.
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LES CLAUS DE L'ÈXIT
D'UN PROJECTE DE REFORMA DEL 

CLIENT PARTICULAR

1. Escoltar molt el client i intentar conèixer els 
seus hàbits, gustos i necessitats.

2. Un bon disseny en tots els sentits, 
distribució, materials i il·luminació suggerint 
i assessorant-lo en tots els camps fins al final.

3. Uns bons professionals per a l'execució 
de les obres. Que siguin nets, educats, 
treballadors i que coneguin el seu ofici a fons.

4. Una bona direcció d'obra per organitzar, 
gestionar i solucionar els enrenous que puguin 
sorgir a les obres i que sigui el pont entre el 
client i el professionals.

I AMB TOT AIXÒ, podem aconseguir un 
resultat exitós en gairebé totes les reformes.

1 - Escoltar molt al client, in-
tentar conèixer els seus hà-
bits , gustos i necessitats.

2 - Un bon disseny en tots 
els sentits, distribució, ma-
terials, i il·luminació, sug-
gerint  i assessorant-lo  en 
tots els camps fins al final.

3 -  Uns bons professionals per 
l’execució de les obres. Que si-
guin nets, educats, treballadors i 
que coneixin el seu ofici a fons.

LES CLAUS DE L’ÈXIT D’UN PROJECTE DE REFORMA DEL CLIENT PARTICULAR
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QUAN DECOREU LA VOSTRA LLAR,
PODEU INCORPORAR FÀCILMENT ACCESSORIS PERQUÈ EL 

VOSTRE ESPAI TINGUI PERSONALITAT
Feu coincidir els vostres accessoris amb el vostre estil i trieu coses 
com una catifa de terra, coixins, quadres, llums i plantes per elevar 
les habitacions. Podeu utilitzar accessoris de colors i tonalitats 
similars per fer coincidir els articles amb els vostres espais. Utilitzeu 
la vostra creativitat, trieu els articles que us agradin més i tindreu 
una habitació ben dissenyada en poc temps.
- Seleccioneu decoracions en funció de la temporada. Per exemple, 
com aviat és la primavera, podeu triar coixins, gerros i centres de 
taula de color pastel.
- Una catifa de terra pot ser una peça decorativa preciosa i 
podeu combinar altres colors o textures segons la catifa que 
trieu. Assegureu-vos que aquesta sigui proporcional als mobles de 
l'habitació. 
- Gaudiu de l'art a les vostres parets. Inspeccioneu-les per trobar 
el lloc adequat i trieu una ubicació segons la decoració que tingueu.
- Col·loqueu llums en espais foscos si voleu afegir calor a les 
habitacions. També podeu triar pantalles decoratives.
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REHABITAT DE CASAS neix fa tres anys per oferir serveis de reforma en 
el món de la construcció, recollint el bagatge de més de 15 anys en la 
rehabilitació d’habitatges antics com a afició. Estem especialitzats en 
la reforma integral d’habitatges. Oferim una resposta global en tots els 
sectors participants en l’execució d’una obra claus en mà.
La nostra empresa ofereix també tot tipus de treballs de construcció: 
obra civil, rehabilitació de cobertes i façanes, reformes de banys i cuines, 
paviments, instal·lacions….
En la línia de donar una resposta professional integral en el nostre 
treball, fa un any vam incorporar Marbres Alt Camp, un taller de 
marbres, granits i elaborats. Així, millorem els projectes de disseny de 
les cuines, banys, escales i altres elements que executem, i també per al 
client que requereixi únicament aquest servei o un element d’art funerari.
Per destacar de tota la diversa tasca que oferim, incidim en la nostra 
especial dedicació, coneixement i experiència, en la rehabilitació 
d’habitatges antics, on apliquem tècniques de recuperació dels elements 
originals. A més, incorporem tot el confort i tecnologia funcional en els 
nous espais.
Crea de nou, sense malmetre l’original. D’aquesta manera, es fa una 
simbiosi perfecta d’elements en la rehabilitació general. Recuperem els 
originals terres hidràulics, les balconeres centenàries, portes massisses 
treballades…
Rehabitat de Casas dona resposta als teus projectes de rehabilitació.


