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TANCAMENTS: EL SEGELL DE QUALITAT
El domini de nous materials és clau per optimitzar la nostra llar

L
es setmanes de més fred de l'any ja són his-
tòria si bé se sap que sempre, l'hivern, guarda 
alguna fuetejada freda pel febrer. És probable 

que durant aquestes últimes setmanes hàgim notat 
aquell molest corrent d'aire a una casa que hem 
tingut desatesa durant cert temps. Els tancaments 
de la nostra llar són, literalment, els seus segells de 
qualitat. Ja podem tenir molt bon gust i cura per 
dins, que si no es tanca bé és obvi que perdem efici-
ència, calidesa i benestar. Precisament per això ara 
és un bon moment per acudir al mercat i optar per 
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optimitzar les instal·lacions de casa nostra.

A la teva butxaca li importa

Mitjançant l’aïllament tèrmic de l’habitatge aconse-
guim una màxima eficiència en el condicionament 
de la temperatura. En un context com l’actual, en 
què el preu de l’energia tendeix a incrementar-se, i 
la regulació en matèria energètica és cada cop més 
exigent, un bon aïllament tèrmic és una manera in-
eludible en el si de la llar. 
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La factura ho agrairà
Una optimització de l'aïllament i l'efi ciència 
dels tancaments ens permetran una menor 
despesa en calefacció o climatització a casa 
nostra. Invertir i millorar per després estal-
viar: aquesta és la fórmula.
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S
i el que pretenem és aïllar les parets podem 
optar pels sistemes secs d’envà: Pladur, injec-
ció d’espuma aïllant o revestiments de cautxú 

o PVC. Un tècnic especialitzat et sabrà recomanar 
el millor en cada cas.

Pel que fa a les finestres, són fonamentals a l’hora 
d’aïllar la casa. La millor opció són les finestres ba-
tents, ja que el seu sistema de tancament aïlla per-
fectament. També les dobles finestres amb vidres 
de 4 mm i càmera de 12 mm les converteixen en les 
més segures. 

Si el que pretenem és aïllar els terres, dues són les 
opcions principals: el parquet i el suro. Aquests ma-
terials aconsegueixen temperatures molt agrada-
bles. La tarima dóna un grau major d’aïllament i a 

Aïllar la casa és fonamental 
perquè respirem el màxim 
confort. Tres són els punts 
bàsics que hem de tenir en 
compte a l’hora d’aïllar la 
casa: els terres, les parets i 
els sostres. És per aquests  
punts per on entren la calor, 
el fred i la humitat. 

AÏLLAR ÉS IMPORTANT (del fred i dels sorolls)
Finestres, parets i sostres són els punts claus

L'elecció dels materials
En cada petita reforma en la qual busquem 
millorar l'aïllament de la nostra llar, l'elecció 
dels materials és clau

més ens ofereix models especials que han rebut un 
tractament per a la humitat i el soroll.

A través de tancaments d’alumini podem aconseguir 
un màxim aprofitament de l’espai assimilant balcons. 
No es deterioren amb el pas del temps, al contrari que 
els de fusta o altres materials, i a més resisteixen al 
llarg del seu cicle vital sense la necessitat de man-
teniment, la qual cosa suposa valor i estalvi afegit. A 
més, l’alumini pot ser reciclat i no emet substàncies 
nocives en la seva combustió.
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G
eneralment, les portes d’interior són de fus-
ta, però també n’hi ha d’alumini. Les de fusta 
es venen en diferents estructures de més o 

menys qualitat i resistència.

• Les portes de fusta massissa són les més re-
sistents i duradores, però són molt sensibles als 
factors ambientals, com la humitat o el canvi de tem-
peratura, que poden alterar-ne el grau de dilatació i 
afectar l’ajustament al marc. 

• Les portes xapades són les més comunes. Estan 

TROBAR LES PORTES ADEQUADES
Per aconseguir que entri més llum a una habitació o per guanyar espai

fabricades en conglomerat xapat amb fusta. Són bas-
tant resistents, ofereixen un bon nivell d’aïllament, 
són més lleugeres i més econòmiques.

• Les portes buides per dins són una alternativa 
econòmica, però són menys duradores i aïllen poc 
dels sorolls o les temperatures.

• Les portes d’alumini acostumen a utilitzar-se 
per comunicar el jardí, la terrassa i fins i tot en 
cuines. Són fàcils de netejar i són resistents a les 
inclemències.

Existeixen tres formes d’obertu-
ra: Batents, corredisses i plegables. 
Les batents necessiten espai lliure, 
en canvi les corredisses es poden 
instal·lar en un envà doble.
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L
a investigació per crear nous models ha por-
tat a dissenyar tancaments molt lleugers vi-
sualment i que es poden adaptar a qualsevol 

necessitat. Com, per exemple, els tancaments que 
s’instal·len per separar ambients interiors i exteriors 
i que es presenten com grans façanes de vidre que, 
amb només obrir o tancar les vidrieres comuniquen 
els dos espais eliminant les barreres físiques.

Els tancaments amb portes o finestres corredisses 
es poden fabricar amb perfils amb trencament de 
pont tèrmic o amb perfils tradicionals. A més, ens 
permeten optar des del vidre simple amb una fulla 
fins al doble vidre amb quatre fulles, sense oblidar 
el vidre blindat i el panell. Per garantir una bona 
protecció dels factors externs és molt important la 
qualitat dels tancaments. L’alumini i el vidre són els 

LA FUSTERIA EXTERIOR
Les principals funcions dels tancaments són l’aïllament tèrmic i acústic

materials ideals, ja que faciliten l’entrada de llum 
natural alhora que mantenen una temperatura in-
terior adequada.

Demana pressupost

Sigui quina sigui la teva elecció, treballa sempre amb 
professionals de confiança i a partir de pressupost. 
Demana totes les garanties!

Més polivalent

L’alumini és resistent i rígid, permet la instal-
lació de grans superfícies de vidre, el seu man-
teniment és senzill i, a més, no és infl amable.
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A
quest tipus de persianes s’utilitzen des de fa 
molt temps i consisteixen en unes làmines 
horitzontals connectades entre si per mitjà 

de diversos cordills amb els quals podem modificar 
el seu angle d’inclinació per regular la quantitat 
de llum del sol que volem que entri per la finestra. 
També compten amb un cable amb el qual podem fer 
pujar o abaixar la persiana. Des de la seva aparició, 
les persianes venecianes han evolucionat molt i ac-
tualment se les pot trobar elaborades amb diversos 
materials, com l’alumini, el PVC o la fusta. També les 
podem trobar en diferents gruixos, segons l’ús que 
li volem donar. 

Totes, però, comparteixen la mateixa característi-
ca, que és que es poden netejar de forma senzilla, 
passant un drap per les làmines, i no necessiten cap 

LES PERSIANES VENECIANES
Una solució vàlida en diferents materials i per diferents estances

tipus de manteniment especial. Aquest sempre és 
un argument a favor.

Un altre avantatge de les persianes venecianes és 
que poden ser utilitzades en tot tipus d’estances de 
la llar, per exemple, en el bany proporcionen tota la 
intimitat necessària, però també són molt pràctiques 
per al saló o el dormitori, ja que ens permeten regular 
la intensitat de la llum en cada moment.

De diferents materials

Se les pot trobar elaborades amb diversos 
materials, com l’alumini, el PVC o la fusta amb, 
òbviament, diferents preus per cada tipus
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G
rup M Eurovent és una 
empresa líder a la zona en 
instal·lació d'aluminis que 

treballa per oferir les instal·lacions 
amb total seguretat i el confort 
més gran per garantir la comoditat 
del client. Amb les seves finestres, 
que actuen com a aïllants tèrmi-
ques, ajuden a les llars a estalviar 
energia i així reduir la factura de la 
llum. A més, treballen perquè els 
dissenys i els seus acabats s'ade-
qüin al gust del client i s'encarre-
guen de tots els elements neces-
saris per a realitzar la instal·lació 
sense obres i amb èxit. Les seves 
finestres d'alumini compten amb 
10 anys de garantia, element que fa 
palès la llarga trajectòria de Grup 
M i l'aposta per oferir un servei de 
primera qualitat.

El producte estrella de Grup M és 
la pèrgola bioclimàtica de la marca 
Durmi, una instal·lació que crea un 
nou espai exterior de gran confort. 
Gràcies a aquesta pèrgola de gran 
qualitat en els seus acabats es po-
drà gaudir de l'espai exterior du-
rant tot l'any. Cal destacar, a més, 
que Grup M ofereix un ampli ventall 
d'opcions per configurar la pèrgo-
la bioclimàtica al gust del client i 
adaptar-la a les seves necessitats.

Seguretat, 
confort i 
dissenys a mida 
amb Grup M
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U
na de les solucions més eficaces a l’hora de 
decorar espais petits, de tal forma que no 
es vegin massa sobrecarregats, és introduir 

elements de vidre, ja que aquest material ofereix una 
lleugeresa visual a l’ambient. I és que la transparèn-
cia del vidre és un recurs molt útil per a estances de 
dimensions reduïdes, a diferència d’altres materials 
que proporcionen major pesadesa, com, per exemple, 
la fusta, el metall...

Qüestió d'atrevir-se

Així, en el cas que viviu en un pis petit que compti 
amb una escala dintre de la seva estructura, el seu pes 
estètic en la decoració es pot fer massa carregós si 
escolliu alguns materials per al seu disseny o, en cas 
contrari, aconseguir que passi més desapercebuda 

LES ESCALES DE VIDRE
Una solució que pot canviar del tot una llar

si s’opta per incorporar el vidre en la seva barana 
o en els graons. 

Encara que el vidre és un material poc convencional 
en el disseny d’una escala, aquest acabat la pot fer 
molt més moderna i actual. I, si en estances petites 
el vidre fa meravelles, el resultat pot ser encara 
més espectacular si s’integra aquest material en 
tot tipus d’escales que estiguin ubicades en llocs de 
grans dimensions.

Disseny i instal·lació

Les empreses especialitzades ofereixen plegats els 
serveis de disseny i instal·lació. D'aquesta manera, 
confiant en les mateixes mans, passem ràpidament 
de la idea, a l'esbós, el pressupost i el resultat.
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E
l vidre de pavès és un bloc de vidre utilitzat 
tant en decoració d’interiors com d’exteriors.
El pavès s’utilitza per construir parets planes, 

envans, terres, i serveix com a separador d’ambients. 
El sistema de mòduls de vidre de pavès és molt pràc-
tic, a la vegada que és de ràpida instal·lació i fàcil 

ESTIMAT VIDRE DE PAVÈS
Una solució molt polivalent amb diferents usos

d’interiors aquest material s’utilitza per facilitar i per-
metre la il·luminació natural d’escales, terrasses o 
galeries. Fins i tot en els banys resulten molt vistoses 
les mampares construïdes en pavès, i el millor és que 
les peces que s’escullin poden combinar-se fàcilment 
amb la decoració de la resta del bany. 

de netejar. 

Per col·locar aquests mòduls s’uti-
litzen estructures senzilles, gene-
ralment d’alumini, o també poden 
utilitzar-se altres materials. Però 
un factor molt important a tenir 
en compte és que les parets re-
alitzades amb vidre de pavès no 
suporten càrregues. Entre els seus 
usos més comuns en la decoració 
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