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 Tècniques bàsiques 

Realitzarem vitralls emplomats i làmpades empreant les tècniques 
tradicionals de l'ofici de vidrier adaptant-les a  l'entorn i usos de les 
nostres llars. La realització d'un vitrall és una feina laboriosa que 

habitualment requereix de més d'un trimestre, tot i podeu  fer un petit 
tastet de la tècnica iniciant-vos amb peces de fàcil realització. Ens 

adaptem  a les vostres necessitats. 

Treballem amb dues tècniques bàsiques, emplomat clàssic: fem servir 
el perfil de plom  com estructura i vitrall Tiffany (cinta de coure): una 
fina làmina adhesiva de coure recobreix totes les peces de vidre, que 
ens permet crear  peces volumètriques i de petit format. És la tècnica 

amb la que fem  habitualment  les làmpades. 

 

A. Vitrall emplomat per una finestra interior. 
Aquest vitrall ha estat realitzat per una de les nostres talleristes  de 
nivell avançat 

B. Làmpada emplomada de sobre taula 
Un alumne va pendre un disseny modernista per adaptar-lo a aquesta 
lluminària de sobretaula 

C. Joc de làmpades Tiffany (cinta de coure) 
Ideal per tauletes de nit 

A 

B 

C 
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Làmpades  
Les peces estrella 

del taller 

Els nostres alumnes prefreixen 
realitzar làmpades  ja que es 

tracta de peces de les que tothom 
pot disfrutar dins l'àmbit 

domèstic 

Podem crear làmpades 
emplomades o amb cinta de 

coure. Dependrà de la 
complicació del vostre disseny. 

Per nosaltres és molt important 
que doteu d'ús els vostres 
treballs, encara que aquest sigui 
només decoratiu perquè pogueu 
viure diàriament les peces que 
realitzeu.  

Busqueu-los un bon lloc i a 
disfrutar de la feina feta! 

Que doneu una bona 
il.luminació als vostres vitralls , 
làmpades o objectes és 
fonamental perquè llueixin.  

A. Reciclem  
En aquest cas, la nostra alumna 
tenia un peu de llautó del que no 
tenia la pantalla de vidre. Així 
que vem crear -la de nou amb 
emplomat 

B. Recreem els clàssics 
Vam agafar un disseny del pintor 
francès Henri Matisse i el vam 
convertir en una funcional 
làmpada de sobretaula 

C. Per tots els gustos   
No posem límits a l'estil de les 
vostres creacions.  Clàssiques, 
rústiques o minimalistes... la 
vostra imaginació no té límits 

D. Redecorem 
Un dels nostres alumnes avorrit 
del poc color dels fanals del seu 
jardí va decidir donar un ambient 
marí fent aquests senzills vitralls 

A B 

D C 
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F. Porta interior 
Aquesta és una de les peces 
estrella que han sortit del taller. 

Després d'uns quants trimestres 
el nostre alumne va poder gaudir 
d'aquest impressionant vitrall 

G. Miralls  
Aquest és un exemple de mirall 
de grans dimensions creat al 
taller per decorar el bany d'una 
de les nostres alumnes més 
asidues. 

E. Vitrall per armari 
En aquest cas el nostre alumne 
no tenia cap finestra exterior  
com a marc i va decidir donar un 
nou aspecte a aquesta vitrina de 
cuina 

I. Aplic de paret 
Extret del disseny d'un dels 
vitralls de la  casa de les punxes 
de Barcelona directe al Saló de 
casa. L'estructura és Ikea 

A B C 

D E F 

Vitrall emplomat 
un clàssic 
actualitzat 
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Rellotges de paret Càctus vitris Decoració de paret 
 

Caixetes Caixes de mocadors Làmpades semiesfèriques 

Làmpades de sostre Aplics de sobre taula Làmpades per espelma 

Petit catàleg de projectes 
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Per al proper any, 
seguirem treballant 

amb les nostres 
tècniques habituals, 

però volem renovar el 
nostre taller, donant-

vos més idees que mai i 
ajudant-vos a tenir els 
recursos necessaris per 

abordar els vostres 
projectes. 

Intentarem suggerir-vos 
nous usos per als 
vostres vitralls. 

Nous reptes! 
 

Si voleu més idees, cerqueu-nos a: 
Flickr Vitralls Casinet a Internet i podreu veure més de 400 

imatges de treballs realitzats per els nostres alumnes. 

 


