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construccions
en fusta tractada01

 diferents formats i configuracions.Ocultació contenidors:
, carrils bici, barreres de seguretat per carretera, per cavalls, decoratives.Tanques texanes

, amb teulat, tendal, bruc i impermeabilitzades.Pèrgoles personalitzades
, amb pi tractat, fusta sintètica o tropical.Tarimes exteriors

 ponts, passeres, porxos per bicis, coberts, casetes.Estructures:
 travesses, perfileria, biga laminada, pals rodons.Fusta:



tancaments
metàl·lics

 diferents alçades i colors.Panells electrosoldats:
 galvanitzada i plastificada.Malla simple torsió:

 per carreteres o zones rurals, suports metàl·lics o de fusta.Malla nuada
, peatonals, amb diferents acabats, opció motoritzades.Portes corredisses



parcs
infantils03

 tobogans, gronxadors, torretes, molles, casetes. Homologats.Jocs infantils:
 continu o amb llosetes. SBR i EPDM.Paviments de cautxú

 fusta tractada, HPL, polietilè, diversitat de colors.Tancaments homologats per parcs:



mobiliari 
urbà

 amb bancs, antibandàliques i també per minusvàlids.Taules de picnic
 inox, galvanitzats o amb fusta tractada.Aparcabicis

galvanitzats, fusta, fundició, formigó, polietilè o de cautxú.Bancs 
de diferents formats i mides.Papereres 

 de fundició, inox, fusta, galvanitzades, flexibles.Pilones
, amb diferents acabats.Fonts de fundició

 de cautxú, àrids en resina, metàl.lics, de fusta, fundició.Escocells



senyalització05

 amb fusta tractada, senyals, punts d'informació.Panells indicatius
 rurals o industrials.Barreres d'accessos

 per autobús, zones fumadors.Marquesines
 tràfic urbà.Miralls



equipaments 
esportius

de diferents qualitats per camps d'esports, zones públiques i residencials.Gespa artificial 
 porteries, cistelles de bàsquet, banquetes.Instal.lacions esportives:

protectores de futbol, handbol, bàsquet, volei...Xarxes 
 tallagespes, raspalls per gespa artificial, eines.Maquinària:
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equipaments i instal·lacions 
personalitzats per:

Ajuntaments
Càmpings
Col·legis
Associacions esportives
Hostaleria


