
   Fabricació i instal•lació de fusteria d’interior, porta-block, 
block reforma, portes llises, motllurades, o de disseny decó.

   Fusteria d’exterior finestres i balcons en fusta-alumini, o 
fusta amb tractament d’exterior i acabat en vernís a l’aigua. 
L’opció més ecoeficient del mercat.

   Escales, baranes, tarimes, paravents, revestiments 
d’interior i exterior. La fusta amb els certificats PEFC i FSC, 
garanteix materials obtinguts amb una gestió forestal eficient i 
viable, socialment beneficiosa i ambientalment responsable. 
Productes amb tractaments de nova generació com la fusta 
termotractada o el sistema autoclau incolor o tenyit, fan que la 
fusteria d’exterior requereixi un manteniment mínim.

FUSTERIA

MOBLES
   Escolliu la comoditat i la qualitat de la fabricació d’un moble 
a mida per a la vostra llar. Al menjador, les habitacions, o al 
rebost, aprofiteu el màxim espai.

   Armaris fets a mida. La distribució més adequada per al 
vostre armari. La completem amb nombrosos accessoris 
penjadors basculants, pantaloners, camisers, sabaters integrats. 
Instal•lem portes adequades a qualsevol decoració: rústiques, 
llises, amb fresats, incrustacions metàl•liques, amb vidre o 
mirall , tan corredisses com practicables. També al despatx o 
l’oficina opteu per una taula a mida, bucs de calaixos, armaris o 
llibreries amb una distribució al vostre gust.

   Instal•lació i venda de parquets flotants de fusta de les 
principals marques:

   Parquet de fusta massissa, matxembrats  i encolats en tot tipus 
de fustes.

   Parquet d’exterior, en pi, teka, Ipé i altres fustes tropicals, 
destinats a façanes, terrasses, voreres de piscines o jardí.
 
   Distribuïdors de les principals marques en paviments 
laminats, sistema uni-click i fins a 20 anys de garantia. Novetat 
en paviments vinílics.

   Exposeu-nos la vostra idea! Us assessorem i dissenyem la 
vostra cuina, amb un esbós previ perquè us familiaritzeu amb 
la distribució i decoració abans de dur a terme el treball. Desen-
volupem integrament el projecte: ens ocupem de tots els 
serveis i complements per fer-vos més fàcil la tasca. 

   Tenim una àmplia gamma de portes per a tots el gustos i 
butxaques, post-format, fòrmica, polimèrics, fusta massissa, 
lacats, tot en dissenys moderns i rústics.

   Disposem de campanes extractores d’alta qualitat, en inox i 
vidre així com totes les marques d’electrodomèstics de 
prestigi del mercat.

   Les nostres taules i cadires de cuina són de dissenys funcio-
nals i de qualsevol estil. Són el complement ideal, a joc amb la 
vostra cuina amb un ampli ventall de qualitats.

PARQUETS

CUINES

ACCESSORIS
   Àmplia gamma d’accessoris interiors per a mobles de cuina.

   Accessoris en inox per a barres de paret. Molts complements 
per a optimitzar al màxim la funcionalitat dels espais a la vostra 
cuina.

DECORACIÓ
   Disposem de la formació, l’experiència i els col·laboradors 
necessaris per a dur a terme un projecte integral de decoració 
que s’adapti a les vostres necessitats. 

   Cuidem el confort, l’aïllament, la durabilitat, l’estètica, 
l’harmonia, i molt més. Treballem gran varietat de materials.

   Treballem amb encadellats de fusta d’avet, pi, roure i 
castanyer. Revestim parets i sostres amb panells de fustes 
nobles així com amb taulers melamínics, tèxtils i metàl·lics. 
Aplaquem en contraxapats de fusta, taulers de fibres, MDF o 
foil de diferents formats i colors. Els nostres materials estan 
garantits per marques com

   Comercialitzem i instal·lem solucions tècnico-decoratives 
en cortines i stores a mida, assegurant la protecció solar i 
l’aïllament tèrmic, tot amb la qualitat de  
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BRICOLATGE
   Dugueu a terme els vostres propis projectes; materialitzem 
les vostres idees, fomentem la vostra creativitat. Us 
proporcionarem les peces a mida en fusta massissa, taulers 
xapats, i el materials i accessoris necessaris per al muntatge.

   Tall a mida de taulers, llistons, cantoneres, motllures i 
d’altres complements. També mobles auxiliars en sistema “kit” 
per emportar.

   Tractaments per a la fusta, fungicides, regeneradors, ceres, 
productes restauradors de mobles, sistemes de manteniment 
per a fusteria d’exterior, productes naturals per a nodrir la 
fusta. Us aconsellem el procediment més adequat a cada 
material.
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FUSTERIA I DERIVATS

Morales
FUSTERIA I DERIVATS

Morales   Tenim a la vostra disposició una àmplia gamma de poms i 
tiradors, per a mobles de cuina, menjador, bany i dormitori. 
Escolliu entre models de fantasia, d’inspiració Disney, de 
porcellana, cromats, daurats, alumini, inoxidables, en metalls 
envellits, forja i un llarg etcètera.

   Manetes per a portes d’interior, marques de disseny italià, 
altres models més funcionals, amb tot tipus d’acabats. 
També poms i nanses per a portes d’entrada, en materials 
d’alta resistència i fins a 15 d’anys de garantia. El millor amb 
les millors marques.

POMS I MANETES

   Restauració, customització, regeneració de mobles, eines 
i objectes decoratius de fusta. Darrrera un moble antic teniu 
un objecte decoratiu que pot donar un aire únic a casa vostra.

FUSTERIA  MOBLES  PARQUETS  CUINES  DECORACIÓ  BRICOLATGE


