TECNIFUSTA INNOVACIÓ SL

Dues mostres de la feina que realitza l'empresa Tecnifusta Innovació

L'empresa escalenca és líder en el muntatge de cobertes de fusta
TECNIFUSTA INNOVACIÓ TREBALLA PER A DIFERENTS SECTORS DE LA CONSTRUCCIÓ, TANT PER A PARTICULARS COM PER A EMPRESES, INSTAL·LANT AMB GRAN
QUALITAT TOT TIPUS D'ESTRUCTURES DE FUSTA, I COMPTA AMB LES MILLORS TECNOLOGIES PER SOLUCIONAR QUALSEVOL ESTRUCTURA.

ACTIVITAT
TECNIFUSTA INNOVACIÓ
Estructures de fusta per a la construcció.
L'Escala
Tel. 972 770 220 - Fax 972 77 44 88

www.tecnifustainnovacio.com
Robert Figueras. gerent de l'empresa
Tecnifusta Innovació, ens explica el gran
augment d'estructures de fusta en la
construcció i el perquè d'això.

Tecnifusta Innovació és una empresa
que es troba situada a l'Escala i que es
dedica al disseny, la mecanització i el
muntatge d'estructures de fusta
laminada, tot innovant i aplicant sempre les tecnologies més modernes, tot
i que sense perdre la fusta com a
tradició.
Actualment,
la
producció
de
Tecnifusta Innovació es basa en tot
tipus d'estructures en fusta laminada,
on els conceptes de qualitat i garantia
prenen una rellevància especial.

A més, a través del departament tècnic, l'empresa assessora els seus clients
des de la idea inicial fins a la
finalització del projecte.
Les estructures de fusta, que sempre
han estat presents als habitatges i altres
edificacions, s'han hagut d'adaptar als
projectes actuals més diàfans i amb
espais més amplis. Per aquest motiu,
s'han desenvolupat noves tècniques
que permeten continuar gaudint de la
fusta tradicional, però amb unes
prestacions que troben el límit en la

Imaginació del projectista.
Cal destacar en les estructures de
fusta l'estètica i el confort ambiental
a més d'altres aspectes tècnics com
la lleugeresa i l'estabilitat, tant
estructural com al foc, la rapidesa de
muntatge a l'obra i la possibilitat
d'incorporar grans llums al disseny.
També són importants el bon
comportament acústic i tèrmic com
el poc manteniment que requereixen
i l'excel·lent envelliment que
presenten. L'empresa escalenca

treballa tant amb empreses com amb
particulars. Disposa d'un ampli estoc
de biga laminada i panell sandwich en el
seu magatzem. Tant pot fer la col·locació a l'obra amb els seus equips de
muntatge, com poden entregar kits
tallats i preparats a mida. Els interessats podeu consultar a la web de
l'empresa: www.tecnifustainnovacio.com,
trucar al telèfon 972 770 220, o bé,
contactar amb l'aparellador de l'empresa, Sergi Gómez, mitjançant el
e-mail: ot@tecnifustainnovacio.com.

