
  -CREACIÓ DE REPLIQUES

-REALITZACIÓ
-SEGUIMENT
-FINALITZACIÓ DE LA RESTAURACIÓ

estucs        restauracions

OBRA NOVA
  Centra Comercial
  La Roca Village

RESTAURACIÓ
EDIFICIS/FAÇANES

Edifici singular
En Sta. Coloma Q.

RESTAURACIO 
INTERIORS :

Restauració de Escales
PlanxatsAl  foc/ /Murals
Frescos/ Marmols   Etc....

-REFORÇOS  ESTRUCTURALS

- FIBRA DE CARBÓNI

-COPMPOSITES

- NETEJA AMB SEC

                                          

- EXECUCIÓ DE PROJECTES

    FAÇANES                              ESGRAFIATS

  Exemples pràctics realitzats
  Per “ CC.. CCAASSAADDEEVVAALLLL “  

    CARLOS CASADEVALL- ESTUCS 1881 SL
MV: 619 769 695 - TL/FAX 93 3581199
   CÓRCEGA 481 - 08025 BARCELONA
  E-mail.estucs-casadevall@telefonica.net
                            www.estucs-1881.com

EN CC.. CCAASSAADDEEVVAALLLL-- EESSTTUUCCSS 11888811 TREBALLEN: -
MESTRES : ESCULTORS, CERAMISTES, VIDRIERS 
GEÒLEGS, ARQUEÒLEGS,  ESTUCADORS, ETC.. -
ESPECIALISTES EN RESTAURACIONS DE: SÒLS 
FAÇANES / /JARDINERIA , INTERIORS, RESTAURACIÓ 
PINTURES, FRESCOS MURALS, Etc.. 
AAIIXXÒÒ EENNSS PPEERRMMEETT LLAA RREEAALLIITTZZAACCIIÓÓ DDEELL PPRROOJJEECCTTEE II
LL’’AACCAABBAAMMEENNTT DDEE TTOOTTAA LLAA RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓ
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DIAGNOSI PATRIMONIAL 
 Redacció d’informes històric-arquitectònics i artístics per a incloure en expedients administratius, projectes de 

reforma rehabilitació, projectes d’enderroc, etc. 
 Documentació integral del patrimoni arquitectònic amb recerques documentals i arqueològiques. 

TOPOGRAFIA I PLANIMETRIES 3D 
 Lectura estructural i planimètrica. Delimitació cronològica, interpretació i evolució històrica de les estructures 

(fases constructives i datacions sobre la base de materials). Realitzem dibuixos 2D d’estructures i planimetries 
d’elements immobles i mobles 
ÍNTER-ACTUACIÓ PATRIMONIAL 

 En l’actualitat, la gestió del patrimoni exigeix un tractament integral i integrador. Integral perquè és fonamental que 
abasti la totalitat del gèneres patrimonials: Arquitectura, pintura, escultura, música, llengua, dansa, 
cinematografia i producció *audiovisual, art efímer, *etnologia i folklore, gastronomia, medicina, ciència i 
tecnologia, nous aspectes de la "cultura electrònica" dintre la qual estem immersos i tots aquells que 
s’identifiquen amb una forma de pensar i de 
comportar-se d’un col·lectiu humà com poden ser la filosofia, la religió o la mitologia. 

 
TREBALL DE GABINET:  

 Execució del projecte Presentació de pressupostos, Recerca d’ajudes Autonòmiques o Centrals  
 Realització del projecte seguint les directrius de Patrimoni, Recerca de espònsors  
 Realització d’un planning de treball coherent amb els treballs ha realitzar.  
 Buscar les millors solucions per a dur la restauració a bona fi i en els terminis previstos. 

 
   
 

TREBALL DE CAMP (REALITZACIÓ DE LA RESTAURACIÓ):  
 Amb els millors mestres artesans de cada especialitat es realitza el treball de restauració pura Sempre seguint les  
directrius dels Arquitectes i Tècnics afins al projecte mantenint reunions periòdiques per a avaluar els treballs i buscar les 
tècniques de restauració mes adequades al projecte. 

 
  

   

          Com treballem 

   

 la combinació dels tres elements és la clau del nostre èxit 

   

         Des de el Projecta fins l’acabament 


