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1- Balcão

Vamos  começar  pelo  balcão,  mas  como  disse,  a  ordem  não

interessa.

O balcão pode ser com vitrine ou sem vitrine, refrigerado ou não

refrigerado, mas deve ser sempre forrado a madeira, azulejos ou ardósia

para criar um efeito mais antigo ou ecológico. 

De seguida vou dar alguns exemplos de balcões. Se você já tem um

balcão refrigerado, então sugiro que o forre a madeira. Mais abaixo vai

encontrar alguns exemplos.

Exemplos de balcões:

A) Balcão sem vitrine
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Este balcão tem um tampo em madeira, e é forrado com ripas de

madeira (lambrins) pintadas a branco.

O  tampo  em  madeira  pode  ser  encontrado  em  instaladores  de

cozinhas, carpintarias, bem como no Ikea, Aki ou Leroy Merlin.

No Ikea, aconselho o tampo em carvalho “Hammarp”, ou tampo em

aglomerado  folheado  a  bétula  “Karlby”.  Este  último  é  a  solução  mais

barata.

No Leroy  Merlin  aconselho  o  tampo em aglomerado laminado a

carvalho, ou o tampo em madeira faia.

No Aki  vendem-se também os  lambrins,  que são umas  ripas  em

pinho para encaixar umas nas outras. A melhor solução será encomendar

numa carpintaria e já virem lacadas. A lacagem é uma técnica de pintura

muito  mais  resistente  que  a  pintura  normal  por  rolo  ou  trincha.  No

entanto, se optar por pintar utilizando um rolo, com 3 ou 4 demãos de

pintura, vai conseguir um resultado aceitável. Utilize um esmalte de cor

branca.

No  Leroy  Merlin  vendem-se  lambrins  já  pintados  a  branco

“revestimento Multiwood branco” é uma boa solução e bastante barata.
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B) Balcão com vitrine e sem 
refrigeração

Este  balcão é  forrado a  madeira  e tem uma vitrine em vidro.  Se

estiver a pensar em fazer os seus próprios móveis, aconselhamos comprar

uma estrutura de armários para cozinha e forrá-los a madeira ou parquet a

imitar  madeira. O vidro deve ter 6 a 10 mm de espessura e as arestas

devem ser polidas.  O vidro temperado é mais  resistente,  mas também

mais caro. As rodas (rodízios), dão um ar mais industrial ao móvel.

As estruturas de armários baixos de cozinha podem ser encontradas

em  instaladores  de  cozinhas.  No  Ikea  existe  a  estrutura  “Metod”,  em

vários tamanhos. No Aki também se vendem módulos. A desvantagem é

que são em contraplacado e não em inox, e podem não ser aconselhados

para guardar determinados produtos.
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Os  rodízios  (rodas)  podem  ser  encontrados  em  qualquer  loja  de

ferragens. Devem ter capacidade para aguentar o peso do móvel e devem

ter travão. Pode encontrá-los no Leroy Merlin, e no Ikea. 

C) Balcão com Vitrine Refrigerada

Este balcão (da fotografia acima) é uma boa solução para quem já

tem um balcão refrigerado moderno. A solução, consiste em forrar a parte

que não é em vidro, em madeira.

Provavelmente esta é a solução que mais se adequa às confeitarias,

que precisam de refrigerar os bolos e as bebidas.

O efeito do balcão da foto acima é muito fácil de conseguir. A base é
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um balcão dos “normais”  depois  é  só colocar  madeira,  ou imitação de

madeira na parte da frente.

Tenha em atenção que pode ser necessário deixar uma parte com

abertura para entrar  ar  para as  máquinas de refrigeração,  e  por isso o

melhor é falar com um técnico de refrigeração.

Qualquer  carpinteiro  consegue  em  pouco  tempo  e  por  pouco

dinheiro criar esta caixa que vai tapar toda a parte que não é de vidro.

D) Balcão Misto

Este balcão é misto – tem uma parte com vitrine refrigerada, outra

com vitrine não refrigerada, e ainda uma parte sem vitrine.
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Dica: A zona do balcão, junto ao chão, vai ficar suja e deteriorada, porque

as  pessoas  vão  bater  com os  pés  no  balcão.  Isole  essa  parte  com um

material mais resistente (por exemplo chapa de metal), ou então crie um

espaço mais recuado com cerca de 10 cm de altura para que os pés das

pessoas entrem e não batam nessa parte do balcão.

Passos a seguir

1. Se você já tem o balcão, o passo a seguir é pedir orçamentos para um

caixilho em madeira para tapar todas as partes do balcão (exceto

vidro).
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A solução neste caso passou por colocar

rodízios  no  balcão,  assim  os  pés  dos

clientes não tocam no balcão

A  parte  de  baixo  do  balcão  está  mais

recuada.  Para  além  disso,  tem  uma  cor

mais  escura,  para  não se notar  tanto  as

marcas dos sapatos
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2. Em alternativa compre parquet e forre você mesmo o balcão.

3. Caso  não  tenha  o  balcão,  primeiro  veja  se  precisa  de  vitrine

refrigerada.  Se  precisar  contrate  uma  empresa  de  balcões

frigoríficos e diga-lhes qual o modelo que quer (mostre uma foto).

4. Se não precisar de vitrine refrigerada, contacte uma carpintaria para

lhe dar um orçamento.

Solução mais simples

A solução mais simples é um balcão sem refrigeração, com tampo  e

frente em madeira.
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