Marina & Co: Your Home Stylist
L’any 2012, en un moment de profunda crisi, les germanes
Marina i Laia Reguant funden MARINA&CO, botiga
i estudi d’interiorisme.
Partint d’una dècada d’experiència en l’àmbit de la decoració i amb
la inquietud de crear un concepte de negoci diferent, es llencen en
aquesta aventura, que tres anys després té un balanç molt positiu.
Mantenint la filosofia inicial d’oferir un servei integrador entre el
concepte clàssic de botiga de mobles i la figura de l’interiorista, es
defineixen com a Estilistes de la Llar, buscant harmonitzar tots els
detalls segons la personalitat de cada client.
- Com feu per traslladar l’estil
personal del client a l’estil de la
seva llar?
La primera part d’un projecte
és entendre molt bé quines són
les necessitats i els gustos del
client. Quan concertem una
reunió al nostre Showroom ens
“tanquem” amb els nostres
clients i amb un cafè a la mà
tenim l’oportunitat de conèixer
les persones i entendre les seves
il·lusions i necessitats. També és
essencial la visita a casa seva,
on agafem l’essència de la llar
que ens ajudarà en els matisos
del disseny del projecte.
- Què és el que més us atrau
d’un projecte?
A més de fer la vida confortable,
una bona decoració ha de parlar

de sentiments, de sensacions i
aquí és on hi ha l’autèntic repte.
Aconseguir que els nostres
clients gaudeixin més que mai
de la seva llar, és una motivació
per nosaltres. Quan algú et dóna
les gràcies per la feina feta amb
emoció, no té preu.
- Quines són les tendències per
aquest any?
La pregunta del milió! Són molt
variades, amb estils antagònics.
Tot i així, fent kilòmetres per les
fires de referència europees, hi
ha una clara imposició de “l’estil
nòrdic”: fustes naturals, simplicitat de línies, austeritat però
alhora qualitat en els materials
i teixits. Segueixen els colors
naturals (marrons, beige, pastels…). Com a novetat, entra amb

força el vidre de color (blaus,
grisos, marrons). Es busca una
imatge 100% natural jugant amb
matèries primeres i utilitzant productes ecològics i respectuosos
amb el medi ambient.

Pinterest, facebook, etc… Altres,
que han vist projectes realitzats
per Marina & Co potser són més
atrevits i ens donen llibertat.
Coneixen el nostre estil creatiu I
de treball i “ens deixen fer”.

- Els clients copiem molt o us
deixem fer?
Hi ha clients que arriben amb
idees i conceptes que han vist en
revistes de decoració, Internet,

- Com és el vostre estil?
Busquem l’equilibri amb els
tons, materials i textures naturals. Cuidem la il·luminació
per aconseguir la calidesa i la
funcionalitat que ens agrada. Intentem arriscar amb els papers i
murals de paret per aconseguir
contrapunts. Utilitzem molt
el producte artesà, productes
de petits fabricants tan locals
com nòrdics, belgues, francesos i italians, que seleccionem
curosament viatjant per les fires
internacionals del sector.

Quan algú et dóna
les gràcies per la
feina feta amb
emoció, no té preu

www.marinaandco.com
www.facebook.com/marinaandco

