
Dissenyem i equipem les teves instal·lacions



Això és el que ens agrada fer, proveir els espais per donar-lis vida, 
ús, possibilitats. Rehabilitar-los perquè es regenerin, recuperin el 
que eren o comencin un nou projecte.

extensió limitada per dos o més costats. 

Espai

tornar a habilitar pel mateix o altre ús.

Rehabilitar

proveir un espai de tot allò que és necessari al seu objecte. 

Equipar

Ges�onem la  de qualsevol �pus de local o oficina,       reforma                                               

des de la idea original a l'acabament, aportant i coordinant tots els tècnics i industrials
(paletes, guixaires, pintors, lampistes, serrallers, fusters, vidriers, retolistes…).

REFORMES
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                   creant noves sensacions
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Equipem amb les línies mes adients cada instal·lació: 
oficines (despatxos, sales d'espera, de formació, de reunions), 
locals, hostaleria, escoles, clíniques, geriàtrics, laboratoris, 
biblioteques, centres cívics… 

Al mateix temps, ens ocupem de les mudances o trasllats 
necessaris.

MOBILIARI
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Dissenyem, fabriquem i instal·lem les 
divisions interiors d'alumini 

amb els nostres models PANEL                       
(perfil de 4 cm de gruix) i STAR (perfil de 8 cm de 
gruix), personalitzats d'acord amb les necessitats 

del nostre client. 

A més disposem del model DESIGN, una 
mampara de disseny sobri i elegant que permet 

crear espais avantguardistes i funcionals.
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PLADUR
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Envans, trasdossats i sostres con�nus de pladur.                                                

El pladur, tant en parets com en sostres, ens ofereix moltes opcions.                  
Els tabics, els trasdossats i els sostres es poden fer en diferents sistemes                
i amb plaques que compleixin norma�ves acús�ques, de resistència al foc             
o a l'aigua. 
Els acabats en pladur ens permeten canviar totalment l'aspecte d'un espai.

P

S
SOSTRES

El sostre, és una de les parts més importants d'un equipament,                 
per això disposem de sostres amb qualsevol �pus d'acabat de placa                     
(fibres minerals, vegetals, fusta, metàl·liques…) amb perfileria vista                  

de diferents colors, semi-oculta, oculta, omega, collada… 

Tenint molt en compte el factor acús�c per instal·lar el sistema                                 
de plaques amb el resultat més òp�m. 

P
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Personalitzem cada espai amb el paviment més adequat al seu ús, 
des de parquets sintè�cs o de fusta natural a vinils en rotlle o llosetes 

autoportants, amb dissenys moderns i espectaculars, així com linòleums 
(escoles, hospitals…) moquetes autoportants i terres espor�us de molt fàcil 

col·locació, que donen excel·lents resultats per la pràc�ca de qualsevol esport.

PAVIMENTS
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Terres elevats registrables amb peus regulables, 
que s'adapten a les alçades requerides. 
Llosetes superiors amb nucli d'aglomerat o sulfat càlcic i 
acabat superficial de melamina, estra�ficat, fusta, vinil, 
linòleum, moqueta, gres, planxa metàl·lica, encapsulats…
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Material d'alta resistència 
que permet adaptar-lo a 
reves�ments interiors i exteriors, 
sales especials, així com per 
equipar zones humides amb 
encimeres, separadors, cabines 
per WC, dutxes i tot �pus de 
guixetes de vestuari. 

Ens permeten treure la màxima rendibilitat 
a un mateix espai, donar-li diferents 
u�litats en funció de com el dividim. 

Tabics mòbils de diferents gruixos,
fets a mida, amb una al�ssima insonorització 

acús�ca, estructura metàl·lica i aïllament interior.

Acabats en melamina, estra�ficat, vinil…                
Sistema d'ancoratge sense guia a terra amb 

tancament hermè�c. Possibilitat d'adaptar-hi portes 
i zones de recollida. 

T B C  M B L  A I S Ò I S
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FAÇANES 
VENTILADES

FUSTERIA A MIDA

Per donar la màxima personalitat i protecció als edificis. 

Ofereixen una alta durabilitat i aïllament, redueixen l'impacte ambiental 
del sol, pluja, vent…, així com una reducció del soroll i un elevat estalvi 
energè�c. Acabades amb pedra natural, ceràmica, panell fenòlic, alumini, 
xapa metàl·lica, fibrociment…

FV
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Mobles personalitzats adaptats a 
un espai concret, ajustant mides, 

formes i colors per aconseguir ambients 
diferents. Melamines, estra�ficats, fustes 
naturals, vidres, elements metàl·lics, 
treballats de forma artesanal al servei 
d'una decoració única.
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Disposem de tot �pus de complements i 
accesoris: cor�nes, separadors, vinils 

decora�us, il·luminació, papereres, pantalles, 
pissarres, senyalització, ca�fes, quadres…

COMPLEMENTS 
DE DECORACIÓ

c
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EQUIPANT ESPAIS CATALUNYA, S.L.
C/ Riu Freser, 18 // 17003 GIRONA

Pol. Can Clapers // 08181 SENTMENAT (Barcelona)

Tf.  +34 872 080 839

 info@equipantespais.com
www.equipantespais.com


