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Schmidt 
Creat el 1934 a Alemanya, el grup Schmidt travessa en l’actualitat el 
millor moment de la seva dilatada i experimentada trajectòria. A més 
d’haver aconseguit l’estatus de primera xarxa de botigues de cuines a 
Europa, des de la companyia no es conformen i alberguen el desig ferm 
de continuar creixent per a continuar complint les necessitats dels clients.

El grup Schmidt aplega avui 
718 botigues repartides en 27 
països. La companyia compta 
amb cinc centres de produc-
ció a França i Alemanya, amb 
1.500 empleats i té capacitat 
per a fabricar 130.000 mobles 
a l’any i 600 cuines al dia. La 
plantilla de treballadors de 
botigues suma més de 5.000 
empleats entre venedors-dis-
senyadors i muntadors.

Schmidt va arribar al mercat 
espanyol fa una mica més 
de 10 anys, i avui dia té 65 
botigues en la península. Per 
al 2021, la companyia pre-
veu obrir 10 botigues més a 
Espanya.

A més d’una forta expansió a 
nivell geogràfic, Schmidt ha 
diversificat també els productes 
que ofereix als seus clients. 
L’activitat principal continua 
sent les cuines, però ara amb 
Schmidt el client pot condicio-
nar també el seu bany, el seu 
vestidor, el seu saló… sempre 
a mesura i amb la qualitat 
reconeguda de la marca.
Un dels pilars fonamentals 
sobre els quals se sustenta l’èxit 
de Schmidt és el tracte prefe-
rencial amb el client, oferint-li 

sempre atenció personalitzada i 
assessorament complet. Al llarg 
de tot el procés de compra els 
usuaris tenen un sol interlocu-
tor, el seu dissenyador-venedor, 
per a resoldre qualsevol dubte 
o problema que pugui sorgir. 
Una altra de les claus és que els 
mobles es fabriquen a mesura 
i sense cap sobre cost, perquè 
gairebé tots són 100% adap-
tables.

La multinacional francesa és, a 
més, l’única empresa de cuines 
que ostenta la quàdruple cer-
tificació: ISO 9001 de qualitat 
en els seus processos; ISO 
14001 de pràctiques empresa-
rials de respecte al medi am-
bient; OHSAS 18001 d’higiene 
i seguretat en les seves instal·la-
cions; ISO 50001 d’eficiència 
energètica i la PEFC, d’origen 
controlat de la fusta. Aquests 
exigents estàndards de qualitat 
permeten oferir els nivells més 
alts de garantia: de 10 anys 
en els mobles i 25 anys en els 
farratges.

També cal destacar que 
Schmidt ha consolidat el seu 
èxit durant dècades amb el 
compromís històric i ineludi-
ble amb el desenvolupament 

sostenible, perquè els seus 
processos de producció i els 
seus dissenys sempre s’han 
caracteritzat per respectuosos 
amb el medi ambient. Per això, 
tots els materials utilitzats són 
reciclables i les fustes emprades 
procedeixen de boscos gestio-
nats de manera sostenible.
Més info a www.homedesign.
schmidt.

La marca Schmidt, en els 
darrers anys, ha fet una clara 
aposta per l’expansió a Cata-
lunya i en especial a la ciutat 
de Barcelona a on compta ja 
amb dues botigues, amb una 
ubicació excel·lent a la ciutat.
L’esperit d’aquests establi-
ments estan clarament adreçats 
a aconseguir la màxima satis-
facció del client, raó per la que 
els seus equips  estan formats 
per personal altament qualificat 
amb una vocació de ser un ex-
cel·lent servei adreçat al client. 
Com a clara conseqüència de 
la política d’un sol interlocutor 
de la marca,  els dissenyadors 
fan un acompanyament al 
client durant tot el procés,  des 
de l ‘inici del projecte fins que 
aquest s’ha materialitzat a la 
seva llar.

Ronda del General Mitre, 
184,08006 BARCELONA

T. +34 932 42 77 50

www.homedesign.
schmidt
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BIG BCN  
grup
Reformes i Rehabilitacions, immobiliària i Domòtica.
Big Bcn grup, ha crescut al llarg dels anys i actualment és un grup 
d’empreses, New Reformes Bcn, la constructora, Domoticatbcn, 
especialitzada en domòtica i Big Bcn, l’agencia immobiliària que dona 
nom al grup d’empreses.

+ De 20 anys  
a Sarrià
Big Bcn, es va crear al 
1995 i la primera oficina 
estava situada al carrer Bo-
naplata. Al curs dels anys, 
s’ha situat en diferents 
punts de Sarrià, fins a l’ac-
tualitat que ha obert ofici-
na a Major de Sarrià, 126.
 
Neix a la dècada dels 90, 
arrel de satisfer les necessi-
tats del sector immobiliari, 
especialment a nouvinguts 
a la ciutat de Barcelona.

En aquella epoca, el món 
immobiliari era ben dife-
rent del que coneixem ara. 
Era època de coneixen-
ces i molta dedicació 
per disposar del millor 
producte per oferir.

Big Bcn, va percebre la 
necessitat de donar as-
sessorament  a persones 
que arribaven a la ciutat.
 
L’equip de Big Bcn, els 
assessorava en tot el rela-
cionat en el seu habitatge. 
Cercant la llar perfecte 
en cada cas i acompan-

yant al client en totes les 
gestions relacionades.

En el cas dels clients que 
ens oferien el seu immo-
ble per vendre o llogar, 
l’oferíem a la nostra xarxa 
de contactes i col·labo-
radors, agilitzant l’ope-
ració. Fent seguiment i 
assessorant al propietari.

És per aquest motiu 
que Big Bcn, som as-
sessors immobiliaris 
personals i no tan sols 
agencia immobiliària. 

Des d’ençà fins ara, seguim 
amb el mateix compromís 
amb els nostres clients.

Parlem amb en Jau-
me Marès (gerent 
del  Big Bcn grup):
Perquè Sarrià i no un al-
tre barri de Barcelona? 
• Jo sóc de Manlleu i quan 
vaig arribar a Barcelona, a 
l’any 1994, no coneixia gai-
re Sarrià, sempre m’havia 
mogut per el centre de 
la ciutat, però quan vaig 
conèixer el barri,  em va 
captivar. Em recordava 

a un poble, però amb els 
avantatges  de la ciutat. Ca-
dascú fa la seva vida, però 
és acollidor trobar-te amb 
la mateixa gent cada dia. 
Sempre hem cregut que 
el barri de Sarrià, complia 
amb les màximes expec-
tatives. Les quatre nostres 
premisses més importants: 
Ubicació, comunicació, 
equipaments i confort.

• Quina és la especiali-
tat de cadascuna de les 
empreses?                    
A New Reformes Bcn, 
treballem molt en comu-
nitats de veïns. Treballem 
per varis administradors de 
finques de Sarrià i d’altres 
zones. Fem rehabilitació de 
finques i també reformes 
integrals d’habitatges. Te-
nim un gran equip de pro-
fessionals i ens impliquem 
molt en cada projecte. Estic 
molt content dels resultats 
obtinguts i els clients, tam-
bé ho deuen estar, perquè 
segueixen comptant amb 
nosaltres. 

A Big Bcn, també ens 
caracteritza la dedicació. 
Ja ho hem comentat abans, 
som assessors immobi-

liaris. En aquest sector, 
hi ha moltíssima compe-
tència i ens diferenciem 
de les grans agencies, pel 
seguiment personalitzat. 
Els nostres clients, son els 
nostres amics.-De Domo-
ticatBcn, Prefereixo que 
vingueu a veure personal-
ment el nostre espai de 
domòtica. Us farem una 
petita demostració del que 
podem arribar a facili-
tar-vos la vida. 

Major de Sarrià, 126 
T. 93 119 94 84

info@newreformesbcn.com 
Reformes i Rehabilitacions

info@bigbcn.com 
Immobiliària

info@domoticatbcn.com 
Domòtica
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Kvik | Cocinas,  
baños y armarios
Durante más de 35 años, Kvik ha creado cocinas de diseño danés, 
duraderas y con estilo, a precios sorprendentemente bajos. ¿El objetivo? 
Que todo el mundo tenga derecho a una magnífica cocina. Ahora, la firma 
danesa cuenta con más de 150 tiendas repartidas por Europa y Asia, 
donde sigue creciendo para ofrecer la calidad y durabilidad del diseño 
danés al alcance de todos. 

La marca de cocinas, baños 
y armarios ha revolucionado 
el sector con un concepto 
único que permite ofrecer 
más, por menos. Más diseño, 
capacidad y funcionalidad, 
por menos dinero. Y todo ello 
sin comprometer la calidad. 
¿Cómo? Gracias a su esfuer-
zo por pensar de manera 
inteligente y sostenible.

Diseño danés a pre-
cios sorprendente-
mente bajos
Kvik se caracteriza por inno-
var y retar al sector cons-
tantemente con soluciones 
flexibles e inspiradas en el 
modo de vida de los clientes, 
para que su día a día sea 
más fácil y bonito. Por ello, 
su gama de cocinas, baños 
y armarios de diseño danés 
cuidadosamente selecciona-
da y de gran calidad no es 
ninguna casualidad. Es fruto 
de años de trabajo perfec-
cionando sus diseños para 
ofrecer solamente lo mejor 
de su experiencia.

Gracias a ello, al cliente le 
resulta más fácil decidir 
y a Kvik más económico 

fabricar. Y de esos ahorros se 
beneficia el cliente, porque 
gracias a la transparencia 
de Kvik siempre sabrá a 
qué está destinando cada 
céntimo. Otra razón para 
recibir más por menos son 
sus armarios XL y XXL, que 
proporcionan un 15% y un 
40% más de espacio sin que 
cueste más dinero.

Desde siempre Kvik ha cues-
tionado la manera de hacer 
las cosas. Así, descubrieron 
que podían transportar 26 
cocinas en cada camión lleno 
si las embalaban en paquetes 
planos. Esto significa que 
transportan cuatro veces más 
cocinas que lo habitual en el 
sector, donde se transportan 
ya montadas. De esta forma, 
han conseguido mantener 
los precios bajos y ser más 
sostenibles.

La sostenibilidad 
está incluida en el 
precio
Kvik fabrica diseño danés 
atemporal con materiales de 
gran calidad obtenidos de 
forma responsable. Las coci-
nas Kvik se fabrican combi-

nando estética y funcionali-
dad en perfecta armonía para 
ofrecer una opción sostenible 
de la que disfrutar muchos 
años. 
Todas las iniciativas y cam-
bios que la marca ha puesto 
en marcha hasta ahora ya 
han reducido sus emisiones 
de CO2 en más de un 60% 
y su objetivo es alcanzar la 
neutralidad de CO2 en 2022.

Durante el 2021, la firma 
danesa convertirá todos sus 
frentes laminados a PET 
reciclado, posicionándose 
como la marca de cocinas 
líder en el uso de plástico 
reciclado. Esta acción signi-
fica que por cada armario 
de 60 cm que fabrica, Kvik 
recicla entre 40 y 45 botellas 
de plástico, lo que se traduce 
en 10,5 millones de botellas 
de plástico al año teniendo 
en cuenta el volumen de 
producción de frentes de la 
firma. 

Kvik utiliza madera certifi-
cada desde 2013, siendo uno 
de los primeros fabricantes 
de cocinas en obtener la eti-
queta FSC. A finales de 2021 
el objetivo es que todos los 

frentes, armarios, encimeras 
de madera maciza y lamina-
dos provengan de la silvicul-
tura responsable y fuentes 
certificadas. 

Servicio adaptado a 
las necesidades del 
cliente
Pero tan importante es la 
sostenibilidad, como lo son 
los sueños, necesidades y 
presupuesto del cliente y en 
Kvik son conscientes de que 
no todo el mundo quiere lo 
mismo a la hora de comprar. 

Kvik Barcelona Balmes

Kvik Hospitalet

Kvik Barcelona Sant Joan

www.kvik.es

Dades de contacte



ERME
Reforma i millora el teu habitatge des de 1998
L’any 1998 neix Europea de Rehabilitació i Manteniment d’Edificis 
(ERME), empresa ubicada al carrer Osi, 40 local 2.
Aquest 2021 renovem la nostra imatge corporativa i les nostres oficines, 
on us atendrem i estudiarem els vostres projectes.

Els nostres serveis pre-
tenen oferir als nostres 
clients la rehabilitació i el 
manteniment d’habitatges 
i d’edificis en general, amb 
un òptim nivell de qualitat.
 
El nostre equip humà està 
especialitzat per poder 
respondre a les necessitats 
en els diversos rams que ac-
tuen en la salut de l’edifici, 
amb criteris de seguretat, 
rendibilitat, revaloritza-
ció i qualitat de vida, així 
com en la seva millora.
 
Qualitat  
i serveis
En constant evolució i en 
estreta col·laboració amb 
la part tècnica responsable 
de l’estudi i seguiment de 
la salut de l’edifici, ERME 
pretén evitar el seu enve-
lliment prematur, aplicant 
en cada cas tècniques 
adequades i materials 
d’última generació.
 
Tant per comunitat de pro-
pietaris, com per propietat 
vertical, oferim treballs en 
exteriors, interiors, zones 
comunes i instal·lacions 

de l’edifici, així com ac-
cessibilitat del mateix.

També trobareu solucions 
per reformar i millorar el 
vostre habitatge, tant si es 
tracta de cuina o bany, com 
d’arquitectura d’interiors. 
Disposem de col·laboradors 
tant a nivell d’arquitectu-
ra, com de decoració.

Exteriors
Actuacions consistents en 
controlar i corregir les patolo-
gies que afecten la impermea-
bilitat i seguretat de l’edifici 
cap als seus habitants i veïns.

• Teulades, terrasses, terrats 
o claraboies i els correspo-
nents forjats o estructures.
• Edificacions annexes a 
terrats per a serveis comuns 
o trasters.
• Pati de llums.
• Façanes i mitgeres.
 
Interiors
Actuacions consistents 
en controlar i corregir les 
patologies que afectin les 
diverses parts comunes 
que conformen l’edifici.

• Caixa d’escala.

• Vestíbul.
• Patis interiors coberts.
• Forjats de plantes.
• Parets portants i tabiqueria.

Instal·lacions
Actuacions consistents en 
controlar i actualitzar les ins-
tal·lacions comunes de l’edifici.

• Entrada general, bateria 
de comptadors i muntants 
d’aigua.
• Entrada general i muntants 
elèctrics.
• Entrada general i muntants 
de gas.
• Baixants de desguàs.
• Albellons.
 
Reparació
Actuacions dirigides a co-
rregir desperfectes o reparar 
incidències puntuals en:

• Parets
• Filtracions de zones húme-
das.Carpintería en general.
• Instal·lacions en general.
• Cels rasos.

Rehabilitació
Actuació consistent en 
posar a el dia l’habitatge 
o parts de la mateixa.

• Bany i lavabo. Cuina i 
safareig.
• Instal·lacions.
• Fusteria.
• Sòls.
• Pintura.
 
Reforma
Actuació consistent en re-dis-
tribuir l’espai de la vivint i 
actualitzar-lo íntegrament.

• Distribució.
• Renovació.
• Instal·lacions.
• Fusteria.
• Sòls.
• Pintura.

C/ Osi, 40 Local 2 
08034 Barcelona

T. 93 205 31 13 
erme@erme.cat

www.erme.cat

Dades de contacte



 
EFC SOLAR
Un pas endavant cap a l’estalvi i la sostenibilitat - L’energia solar és gratuïta 
i inesgotable, i aprofitar-la en habitatges, edificis i empreses és molt fàcil i 
rendible. EFC SOLAR, com a empresa experta en solucions amb energia 
solar fotovoltaica, ofereix un servei pròxim i de qualitat, ajudant-te a reduir 
la despesa en la factura de llum mentre cuides el planeta.

No és cap sorpresa l’escenari 
mediambiental en el qual 
ens trobem. Hem ignorat 
durant molt temps tot el mal 
que estàvem fent al nostre 
planeta amb l’ús d’ener-
gies contaminants. Això ha 
provocat un canvi climàtic 
que amenaça l’ecosistema i 
alhora estem patint directa-
ment les pujades contínues 
dels preus de l’energia.

Afortunadament, tenim 
eines per fer front a aquesta 
situació. Amb l’ús d’energies 
renovables  podem reduir una 
gran part de la nostra petjada 
ecològica i la factura de llum. 
Aquesta combinació tècnica i 
d’hàbits té, com a gran expo-
nent, l’energia solar fotovol-
taica, una de les tecnologies 
més interessants pel que fa a 
eficiència, estalvi, rendibilitat i 
reducció d’emissions.
Els panells solars fotovol-
taics, amb una vida útil de 
fins a 40 anys, permeten 
generar energia elèctri-
ca gratuïta en habitatges, 
edificis i empreses. L’energia 
generada suposa un estalvi 
de fins al 70% de la factura 
de la llum i la contribució 
directa al medi ambient.

EFC SOLAR, empresa 
especialitzada en energia 
solar fotovoltaica a Catalunya, 
ofereix solucions fotovol-
taiques per a particulars i 
empreses amb dos objectius 
comuns: Oferir el màxim 
rendiment possible en cada 
una de les seves instal·lacions 
i alhora, assolir el màxim 
estalvi i rendibilitat per als 
seus clients. Tot això acom-
panyant al client en aquesta 
transició de model energètic 
amb un assessorament proper 
i transparent. Amb l’energia 
solar fotovoltaica tot són 
avantatges i cal que els clients 
i usuaris les coneguin totes.

En quants anys es 
recupera la inversió 
d’una instal·lació 
solar fotovoltaica?
Des del primer dia de funcio-
nament, la instal·lació redueix 
el consum d’energia provinent 
de la xarxa elèctrica. Com a 
mitjana d’estalvi, una instal·la-
ció de panells solars queda 
completament amortitzada 
amb 5-7 anys. Aquesta es 
redueix notablement amb les 
noves ajudes i bonificacions.

300 dies de sol  
a Catalunya
Segons estudis estadístics, a 
Catalunya gaudim de més de 
300 dies de sol a l’any. Això 
fa que el nostre país sigui un 
lloc excel·lent per fer aprofi-
tar l’energia solar. Múltiples 
països del nord d’Europa, amb 
els dies més curts i menys 
irradiació solar, fan un ús 
extensiu d’aquesta tecnologia, 
demostrant que el seu ús en 
latituds inferiors com la nostra 
és pràcticament un deure.

Estalvi en la 
factura de la llum 
en habitatges, 
edificis i 
empreses gràcies 
a EFC SOLAR
Noves ajudes Next 
Generation amb 
bonificacions de fins 
al 45%
Els ajuntaments de cada muni-
cipi ofereixen bonificacions per 
a aquells que instal·len panells 

solars. Habitualment, parlem 
de bonificacions en l’IBI del 
50% durant 5 anys i reduccions 
en la llicència d’obra. Tanma-
teix, ara estan disponibles les 
noves ajudes europees Next 
Generation, molt interes-
sants ja que arriben a boni-
ficar fins al 45% de la nova 
instal·lació d’autoconsum 
i els seus components. 
Aquestes ajudes milloren 
considerablement el temps 
d’amortització i faciliten mol-
tíssim l’accés a l’energia solar.
Vols un estudi gratuït sense 
compromís i saber quant pots 
estalviar gràcies a l’energia 
solar fotovoltaica? Visita la 
nostra web www.efcsolar.com i 
posa’t en mans d’experts.

C/ Gran de Sant Andreu 
491, (Local 6-8), 08030 
BARCELONA

T. 93 737 91 04 
info@efcsolar.com 
www.efcsolar.com

Dades de contacte

http://www.efcsolar.com


 
VALIDA
Som especialistes en solucions per a l’accessibilitat i la supressió de 
barreres arquitectòniques. Disposem del catàleg més ampli del mercat 
en cadires salvaescales, plataformes salvaescales, elevadors verticals i 
solucions especials. Ajudem a millorar la qualitat de vida de les persones 
d’avançada edat, amb mobilitat reduïda o amb diversitat funcional.

Et costa pujar i  
baixar les escales?
Les cadires salvaescales, les 
plataformes i els elevadors 
verticals són una solució 
pràctica i còmode per fer-te 
la vida més fàcil i segura.

VALIDA ofereix un ampli 
ventall de solucions pràcti-
ques, còmodes i molt segures 
per millorar l’accessibilitat en 
l’entorn i per a la supressió de 
barreres arquitectòniques. Les 
cadires puja escales, les pla-
taformes i els mini elevadors 
en són un exemple. Aquestes 
ajudes contribueixen a fer la 
vida més fàcil i segura a les 
persones d’avançada edat, 
amb mobilitat reduïda o amb 
discapacitat física.

Les cadires  
salvaescales 
Son indicades, principal-
ment, per a aquelles persones 
d’avançada edat que viuen 
en habitatges unifamiliars 
amb graons que separen una 
planta de l’altra. Amb el pas 
del temps es va perdent la 
mobilitat del cos i els graons 
es converteixen en un obs-

tacle a superar. Les cadires 
salvaescales permeten pujar i 
baixar les escales de forma as-
seguda, còmoda i amb molta 
seguretat, sense perill a patir 
caigudes. A més, la instal·lació 
és ràpida i sense fer obres.

Les plataformes salvaescales 
estan indicades per a aquelles 
persones amb discapaci-
tat física que es desplacen 
amb cadira de rodes. Ofe-
reixen una total autonomia 
a l’usuari a l’hora de pujar 
i baixar escales. S’instal·len 
majoritàriament en locals 
públics, negocis i també en 
comunitats de veïns. Tot i 
això, algunes persones que 
ho necessiten també les ins-
tal·len a casa seva.

Els elevadors  
verticals 
Son com uns mini ascen-
sors que permeten superar 
desnivells de fins a 3 metres 
d’atura. Normalment s’ins-
tal·len a les comunitats de 
veïns per a ajudar a supe-
rar els graons que separen 
l’entrada principal del replà 
on es troba l’ascensor. Els 
elevadors verticals són aptes 

per a totes les persones, amb 
i sense discapacitat.

Solucions especials
VALIDA també disposa 
de solucions especials com: 
cadires salvaescales per a 
les piscines (per a que les 
persones puguin entrar i sortir 
de l’aigua fàcilment), ram-
pes automàtiques i plegables 
per a superar petits graons, i 
també obre portes automàtics 
motoritzats, per a poder obrir i 
tancar portes sense utilitzar les 
mans ni realitzar cap esforç.

Serveis
Entre els molts serveis que 
VALIDA ofereix a l’usuari, 
destaquen: assessorament 
tècnic gratuït en solucions per 
a l’accessibilitat, estudi tècnic 
de l’escala i pressupost sense 
compromís, servei de manteni-
ment preventiu de salvaescales 
multimarca, servei d’assistència 
tècnica i finançament a mida.

Prestigi, qualitat i 
confort
VALIDA compta amb més 
de 20 anys d’experiència 
en el sector i esdevé, a dia 

d’avui, empresa de referència 
en el sector de l’accessibilitat, 
tant per al públic profes-
sional (administradors de 
finques, arquitectes i cons-
tructors) com per al client 
final. Actualment, VALIDA 
disposa d’un parc amb més 
de 15.000 màquines instal·la-
des per tot el territori i més 
de 25 assessors tècnics espe-
cialitzats en accessibilitat. Si 
et costa pujar i baixar escales 
i necessites una solució, estàs 
en bones mans.

Fem la teva vida 
més fàcil i segura

Carrer Gran de Sant  
Andreu, 49, Local 6-7 
08030, Barcelona

T. 900 414 000 
info@valida.cat

www.valida.cat
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VALIDA LIFT
Al darrere de les solucions d’elevació vertical de Valida Lift hi ha més 
de 20 anys d’experiència i milers de màquines instal·lades. La màxima 
qualitat en cada producte i servei així com una resposta ràpida i propera, 
és la base de la satisfacció dels seus clients. Instal·lació, manteniment, 
reparació i modernització d’ascensors i elevadors per a particulars i 
empreses.

Valida Lift és una empresa 
ascensorista especialitzada en 
oferir solucions integrals per a 
l’elevació vertical, tant de pas-
satgers com de qualsevol mena 
de càrrega. Ofereix assessora-
ment tècnic i cobertura global 
davant de qualsevol classe de 
projecte, ja sigui per a obra 
nova, en rehabilitació d’edificis 
existents i/o modernització i 
substitució d’ascensors ins-
tal·lats amb anterioritat.

Instal·lació de nous as-
censors i elevadors
Un ampli ventall de solucions 
per a facilitar l’accessibilitat en 
qualsevol espai: Ascensors per a 
edificis, elevadors d’ús domèstic 
en habitatges, ascensors munta-
cotxes, muntacàrregues i mun-
taplats. Les solucions d’elevació, 
tant per a particulars com per a 
negocis i edificis, la trobaràs de 
la mà de Valida Lift.

Manteniment d’as-
censors en edificis, 
comunitats i habitat-
ges particulars amb 
un servei de qualitat i 
preus competitius
Si busques un servei de man-
teniment de qualitat a l’alçada 

del teu ascensor o elevador 
sense renunciar a unes tarifes 
competitives, Valida Lift ofereix 
programes de manteniment 
modulars a mida i un servei de 
reparació multimarca, servei 
urgent de resolució d’incidèn-
cies i assistència les 24 hores 
del dia els 365 dies de l’any.  
Vols estalviar en el teu 
servei de manteniment? 
No dubtis en contactar per 
informar-te sobre les seves 
tarifes planes a mida. 

Modernització  
d’ascensors 
Sabies que pots modernitzar 
el teu ascensor? Mecàni-
cament, per tal de millorar 
la seguretat, les prestacions, 
el seu confort, el consum 
elèctric i el soroll... També es 
pot modernitzar estètica-
ment fent canvis en elements 
i l’interior de la cabina. Per 
exemple: Canviar el paviment, 
les parets i recobriments, els 
miralls, la il·luminació per leds, 
els polsadors, pantalles mul-
timèdia, etc. Amb això pots 
renovar el teu antic ascensor, 
millorant la seva pròpia imatge 
i també la de la teva llar o 
edifici. Consulta amb Valida 

Lift totes les opcions per 
modernitzar el teu ascensor.

Seguretat, qua-
litat i proximi-
tat. Valida Lift és 
l’empresa as-
censorista amb 
qui confiar.
Elevadors domèstics 
Homelift
Quan parlem d’ascensors ens 
venen al cap aquells aparells 
instal·lats en comunitats de 
veïns, hotels, centres comer-
cials, etc. Solucions pensades 
per salvar grans distàncies i 
transportar moltes persones al 
dia. No obstant això, a Valida 
Lift també són un referent en 
solucions pensades exclu-
sivament per a ús domèstic 
davant d’un constant creixe-
ment de millorar el confort a 
la llar o solucionar problemes 
d’accessibilitat a persones grans 
o amb mobilitat reduïda. 
Els elevadors domèstics o 
Home Lift funcionen igual 
que un ascensor convencional, 

però ocupen menys espai, 
tenen un manteniment més 
reduït i requereixen menys 
obres. Es poden instal·lar 
a l’interior o a l’exterior, la 
instal·lació és ràpida i neta, no 
necessiten sala de màquines i 
es poden personalitzar estèti-
cament. Vols saber més sobre 
els seus elevadors domèstics? 
Contacta amb Valida Lift per 
rebre més informació. 
Tant si necessites assesso-
rament o pressupost per un 
elevador, manteniment o repa-
ració d’un ascensor o elevador, 
contacta amb Valida Lift al seu 
telèfon indicat en aquesta pàgi-
na o accedeix a la seva web.

C/ Gran de Sant Andreu 
491, (Local 6-8), 08030 
BARCELONA

T. 93 522 11 99 
info@validalift.com 

www.validalift.com
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Palau Del Descans
La nostra història amb més de 100 anys de trajectòria ens 
posiciona a Barcelona com una botiga referent en el sector del 
descans. A Palau del descans t’oferim tota la gamma de preus, 
tant si busques un producte econòmic, de gamma mitja o de 
gamma alta, el tenim. També comptem amb la nostra botiga 
especialitzada TRECA PARIS, la primera que hi ha a Espanya.

A Palau del descans, de la mà 
dels nostres experts i amb 
els nostres productes de les 
millors marques, hi trobaràs 
sempre el llit perfecte per a 
què les teves nits et brindin un 
descans reparador i saluda-
ble. Matalassos, capçals de 
llit, somiers, coixins, roba de 
llit i accessoris, llits articulats, 
butaques relax, tot al teu abast 
i sempre amb l’assessorament 
especialitzat del nostre equip.

La Boutique
Tenim tot el que necessites 
per aconseguir les teves nits 
perfectes. Disposem d’un 
ampli showroom, on hi podràs 
venir a provar les últimes no-
vetats en descans de la mà de 
reconegudes marques d’alta 
gama com Treca Paris, per als 
més sibarites, o altres marques 
d’alta qualitat i amb preus més 
assequibles, com Dorelan, Di-
max, Dunlopillo, Pure Talalay 
Bliss, SB descanso, Simmons, 
Smattex, … A Palau del des-
cans visitem totes les fires del 
món per tenir sempre el més 
novedós del mercat.

Confiança, tracte directe 
amb el client i responsa-

bilitat social corporativa. 
La Nostra filosofia.

Apostem per productes 
de valor i màxima qualitat 
perquè puguis tenir total con-
fiança en el nostre producte i 
garanties. T’oferim un tracte 
personalizat i assessorament 
expert en matèria de descans 
I tots els materials que usem 
són respetuosos amb el medi 
ambient I de la màxima segu-
retat per a les persones.

Els nostres serveis
• Finançament fins a 12 
mesos sense interessos
• Prenem mides a domicili
• Àmplia selecció de mata-
lassos, butaques i llits per a 
què puguis provar
• Serveis especials per a 
hotels, residències
• Retirada del matalàs antic
• Atenció totalment persona-
litzada i professional
• Parking al costat de la botiga
• Entrega a domicili i muntatge
• Garantia en tots els productes
• Servei post-venda
• Disposem de mides especials

• Ofertes i promocions tot l’any
• En cas d’urgència disposem 
de models d’entrega immediata

Habitacions  
fantàstiques
Crea el teu dormitori ideal 
segons la teva personalitat. 
Perquè una de les principals 
coses a tenir en compte en 
el moment d’elegir el teu llit 
i decorar la teva habitació 
és que t’hi sentis a gust. La 
decoració intervé activament 
en el teu descans, per això a 
més d’elegir el matalàs ade-
quat, has de donar especial 
atenció al mobiliari. A Palau 
del descans disposem de tots 
els productes i accessoris per 
crear el teu equip de descans 
segons els teus gustos.

Confort
Dormir en un dels nostres llits 
és molt més que un descans 
perfecte, és una experipencia 
d’autèntic confort. Tots els 
nostres productes estan dis-
senyats per a proporcionar un 
descans reparador. Descans. 
Benestar,. Confort i relax. 
Adaptabilitat. Energia. Una 
sensació única i exclusiva.

Vine a conèixer la 
nostra nova botiga 
TRECA PARIS 
Aquest mes de setembre hem 
inaugurat la nostra botiga 
TRECA PARIS, la primera 
boutique especialitzada de la 
prestigiosa marca francesa a 
Espanya. Ara pots gaudir d’un 
ampli showroom de TRECA 
PARIS a Barcelona. La nostra 
aposta per la firma ve per l’ele-
vada demanda de clients que 
busquen exclusivitat, alta gama 
i luxe per al seu descans. Si ets 
sibarita, vine a provar la marca.

C. Bruc, 68-70 
08009 Barcelona

T. 93 487 37 51 
638 119 853

info@palaudeldescans.com

palaudeldescans.com

Dades de contacte



Servei Tècnic Oficial 
Saunier Duval
El Servei tècnic oficial de Saunier Duval, ens ofereix uns consells per 
poder estalviar ara que arriba el hivern en els sistemes de calefacció, 
aigua calenta i aire condicionat.

Revisar periòdicament totes 
les instal·lacions i equips, 
especialment aquells que més 
consumeixen és fonamental 
per optimitzar-ne el funcio-
nament i estalviar en despe-
ses de la llar.
Hem de tenir en compte que 
quan apareix una avaria, el 
consum d’aquests equips 
augmenta descontrolada ment, 
disparant la despesa energètica 
i, per tant, l’import de les nos-
tres factures. Les reparacions 
per una avaria també són una 
despesa imprevista que po-
dem evitar si fem un correcte 
manteniment.
A més a més, amb un bon 
manteniment s’incrementa la 
vida útil dels nostres equips.
En el cas de les calderes, la 
majoria de les avaries tenen 
lloc durant els mesos freds, 
quan aquests aparells que 
han estat pràcticament inac-
tius durant un llarg període 
de temps, tornen a la vida 
per mantenir calenta la llar 
durant el fred hivern.
 
Si te una caldera i vol saber 
com estalviar en calefacció, 
aquests consells li poden ser 
útils a l’hora de planificar el 
seu consum energètic.

Manual de bons  
costums:
• Realitzar un bon manteni-
ment: Verificar que les diferents 
preses (aigua, gas i electrici-
tat) de la caldera estiguin en 
perfectes condicions. Aquest 
manteniment implica també la 
revisió periòdica per part d’un 
professional autoritzat.

• Revisar la pressió: Com-
provar la pressió de la 
caldera quan estigui parada, 
la pressió correcta ha d’estar 
entre 1 i 1,5 bar.

• Regular la temperatura: És 
clau establir una temperatura 
de treball per a la caldera que 
s’ajusti a les seves demandes 
de calor, i si la seva caldera 
també produeix aigua calenta 
sanitària, convé regular la 
temperatura per la qual sor-
tirà de les aixetes.

• Mantenir un ambient 
agradable: No permetre que 
l’habitatge s’escalfi o refredi 
massa li ajudarà a estalviar 
en calefacció en el seu dia a 
dia. Tenint en compte això, 
una temperatura que pot 
prendre com a referència 
són 21-22ºC al dia i 18-
19ºC a la nit.

• Utilitzar termòstats progra-
mables: Utilitzar aquests 
aparells fa que la caldera 
s’apagui o encengui segons 
els seus hàbits i necessitats. 
L’estalvi amb aquests dispo-
sitius pot superar el 10%.

• Controlar la difusió de l’aire 
calent: Si la calefacció és per 
radiadors, cal evitar posar roba 
o altres objectes enganxats 
als radiadors o damunt d’ells. 
També es recomana no posar 
mobles o butaques just davant 
dels radiadors, ja que això 
entorpiria la distribució equili-
brada de la calor.

 
Per a qualsevol sistema de 
calefacció, aigua calenta i 
aire condicionat, les seves 
revisions periòdiques per-
meten controlar-ne l’eficièn-
cia i mesurar les emissions 
contaminants. En el primer 
cas, ens ajuda a estalviar 
despeses de la llar; en el 
segon, garanteix la nostra 
seguretat i la de la nostra 
família, i repercuteix com 
funciona el nostre equip.
 
El millor per portar un man-
teniment correcte d’un equip 
és comptar amb la garantia i 

experiència del fabricant.
En el cas d´una marca 
líder al mercat com Saunier 
Duval, disposem de Servei 
tècnic Oficial propi amb els 
millors professionals formats 
per resoldre qualsevol avaria, 
consulta i dur a terme qual-
sevol manteniment.
 
Si esta interessat/da en 
informar-se per a qualsevol 
consulta o per fer un man-
teniment d’acord amb les 
seves necessitats i les del seu 
habitatge, pot contactar-nos 
trucant al 933 05 03 82 on 
estarem encantats de poder 
ajudar-l@ .

C/ Màlaga, 14A, 08830 
Sant Boi de Llobregat, 
Barcelona.

T. 933 05 03 82 
barcelona@ofisat.net

barcelona.saunierduval.es/ca/
www.saunierduval.es
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Moherclima
En Moherclima nos preocupaos siempre por ofrecer el mejor servicio a  
nuestros clientes y dar el máximo confort a sus hogares. 

Nos dedicamos en exclusiva a realizar instalaciones de Calderas de Gas, 
Calefacción de Radiadores, Calentadores, Equipos de Aire Acondicionado 
de Split y por conductos.

Llevamos 21 años en el mer-
cado gracias a los Instaladores 
Oficiales Fijos en Plantilla, 
que garantían una instalación 
de calidad y profesionalidad, 
además siempre con equipos 
de primeras marcas. 

Nuevas calderas 
inteligentes
con las nuevas Calderas Inteli-
gentes de Condensación podrá 
abrir cualquier grifo de su vi-
vienda mientras otras personas 
de duchan con agua caliente 
ininterrumpidamente. Ofrecen 
el máximo confort y eficiencia 
a su vivienda también en cale-
facción, siempre con un ahorro 
real del 35% de gas respecto a 
su antigua caldera. 

El ahorro del 35% de gas es 
muy importante para su eco-
nomía, también consideramos 
que es necesario reducir las 
emisiones al medio ambiente 
en beneficio de todos. 

Siempre conectado
tendrá el control en todo mo-
mento de la temperatura de su 
vivienda con el programador 
inalámbrico o desde su teléfo-

no móvil, obteniendo el clima 
deseado. Mediante los termos-
tatos WIFI puede controlar la 
temperatura de su hogar, en 
beneficio de personas mayores 
y menores de una forma fácil. 

Ahorro 35% de gas 
gracias a las nuevas calderas de 
condensación, puede disfrutar 
ahorrando de su calefacción 
y del agua caliente. Deje de 
malgastar gas con su antigua 
caldera. 
La temperatura ideal para 
mantener un ambiente de 
confort y de consumo correcto 
es entre 21ºC y 23ºC.

Plan renove
pague cómodamente en 60 
meses sin intereses al 0% y sin 
entrada.

Presupuesto gratuito

Travesera de les Corts, 310 
08029 Barcelona

T. 93 490 96 45

www.moherclima.com
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CATAL-pur
Empresa Fundada en 1974, fecha en la que los fundadores, Manuel Mur 
y Antonio H Cera comienzan su andadura como taller de fabricación de 
estructuras metálicas. 

Nuestros orígenes fueron 
la fabricación de productos 
relacionados con el acero, rejas, 
barandas, vallas, etc.. produc-
tos que hoy en día seguimos 
realizando.

A partir de los años 80 el mer-
cado dio un giro hacia el alu-
minio, y, a partir e ese momen-
to y progresivamente, nuestra 
dedicación fue la fabricación 
e instalación de carpintería 
de aluminio, dando solucio-
nes, tanto ,para las ventanas 
interiores, como cerramientos 
exteriores, con cubiertas fijas 
o móviles. Posteriormente 
trabajamos aluminio-madera, 
Poliuretano y aluminio con 
Rotura de Puente Térmico. 

En el año 1990, con la in-
corporación de su primera 
generación se funda CATAL-
PUR, SL, ampliando sus 
instalaciones en la población de 
Sentmenat, donde con nuevas 
ambiciones, se amplia el abani-
co de productos relacionados 
con la rehabilitación y cons-
trucción, especializándose en 
la carpintería con prestaciones 
adecuadas para cada cliente. 
Nuestra filosofía de trabajo 
siempre ha sido el ofrecer a los 

clientes una perfecta combi-
nación de calidad, servicio, 
seriedad y honestidad, para 
poder satisfacer las necesidades 
requeridas. 

A su vez hemos completa-
do nuestras soluciones con 
diferentes productos como: 
ballestas, porticones, persianas 
enrollables, apilables, motori-
zaciones, domótica, cortinas 
para protección solar, todos, 
mamparas de ducha o bañera, 
etc… en definitiva, un amplio 
abanico de productos para cu-
brir la necesidad de cada uno 
de nuestros clientes. 

Hoy en día CATAL PUR 
vuelve a tener centralizadas sus 
instalaciones en el distrito de 
Gràcia-Barcelona. 

“La Calidad es nuestra 
filosofía, nuestro soporte La 
Experiencia”

C/Bailén, 232 tda.  
08037 Barcelona

T. 934 578 102  
T. 932 199 362 
info@catal-pur.com

www.catal-pur.com
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