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TENDALS



TENDAL CORREDÍS
Tendal horitzontal plegable en trams amb 
lona ondulada. Ideal per a terrasses i patis. 
Pot ser accionat manualment o motoritzat.

PERGO-RAIN
Tendal amb estructura d’alumini. Disposa 
d’un sistema de tensió de lona i d’una estruc-
tura que canalitzen l’aigua de pluja en un dels 
puntals. Consta de teixit de PVC, opac i igní-
fug que proporciona una millora de l’estança.

TALLAVENT
Tendal vertical tensat i guiat per una barra 
als laterals. Pensat per evitar l’esforç frontal 
del vent i utilitzat per tancar els laterals de 
terrasses, pèrgoles i tendals horitzontals.

BRAÇ INVISIBLE
Tendal amb braços reforçats i amb siste-
ma de canalització de l’aigua en el perfil 
terminal per evitar l’efecte de cortina d’ai-
gua a l’extrem. Possibilitat de motorització 
i d’instal·lació de llums led als braços.

VERANDA
Tendal pensat per cobrir claraboies i 
sostres de vidre. Requereix necessària-
ment l’ús d’un motor a causa de la tensió 
de la lona i l’accés difícil que solen tenir. 
Diferents estructures i teixits a escollir.

MOTORITZACIÓ
Per al millor funcionament i comoditat d’ús, 
es pot instal·lar un motor, que pot ser ac-
cionat amb comandament o amb polsador.

COLORS
Gran varietat de colors i acabats en 
estructures i teixits. Triï el que més li 
agradi per al conjunt del seu habitatge.

IL·LUMINACIÓ
Il·luminació per a les estructures i braços 
dels tendals per a un acabat acollidor.

TEIXITS
Varietat de teixits i lones per a la protec-
ció solar i la impermeabilitat del tendal.

I PER MILLORAR LES PRESTACIONS...
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Decoració personalitzada d’espais amb 
el sistema d’impressió digital. Possibili-
tat d’ús d’imatges estàndards o pròpies.

LÀMINA VERTICAL
Cortina de làmines ver-
ticals corredisses sobre 
una guia superior amb en-
ganxalls inferiors entre les 
làmines. Té un ús freqüent 
a les balconeres i fine-
stres de grans dimensions.

ESTOR ENROTLLABLE
És un dels sistemes més utilitzats en l’ac-
tualitat. Cortina enrotllable amb diferents 
possibilitats de qualitats i acabats. Múlti-
ples colors de teixits i accessoris a escollir.
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CORTINES



Accionament amb cadena, cordó, bastó o motor en funció de la cortina i les preferències.

TEIXITS
Triï el millor teixit per a cada funció que li vul-
gui donar a la cortina, així com el grau de 
translucidesa que s’adeqüi a la seva llar.

PANELL JAPONÈS
Tires amples verticals de teixit corredisses sobre una guia superior. Ús freqüent en 
balconeres, finestres de grans dimensions i per a separacions d’espais interiors.

COLORS
Ampli ventall de colors i dissenys per als teix-
its. Diferents acabats per a perfils i accessoris.

MOTORITZACIÓ
Possibilitat de motorització en tots els tipus de 
cortines, que poden ser accionades amb coman-
dament a distància, polsador o amb dispositius 
electrònics mitjançant sistemes de domòtica.
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FINESTRA I PORTA D’ALUMINI
Un bon tancament d’alumini amb trenca-
ment de pont tèrmic (TPT) dona confort, es-
talvi energètic, disseny, lluminositat i se-
guretat. Hi ha el tancament ideal per a cada 
obertura i necessitat personal. Diferents mod-
els d’obertura, color, tipus de vidre i formes.
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ALUMINI



VIDRE
El tipus de vidre afavoreix l’estalvi en-
ergètic, en funció de la seva orient-
ació o localització, i redueix així el so-
roll extern i l’impacte tèrmic del sol.

TANCA PERIMETRAL | MULTIPUNT
La tanca perimetral, utilitzada per a les fine-
stres i portes practicables, i el multipunt en 
les corredisses aporten major seguretat en 
el tancament per diferents punts del marc.

I PER MILLORAR LES PRESTACIONS...

LACATS
Gran varietat de colors i acabats amb els 
lacats de l’alumini. Poden ser colors es-
tàndard o especials, acabats de color fusta, 
perfils texturats i en acabat brillant o mat.

TIPUS DE TANCAMENTS
Practicables abatibles/basculant - Corre-
disses d’1, 2 o 3 carrils - Coarrugables 
- Finestres rodones o corbes - Guillotina.
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TANCA MULTIPUNT I CANAL DE 16
Millora la seguretat amb diver-
sos punts de tancament en el perfil.

AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC
El PVC és un material aïllant per si 
mateix, per la qual cosa proporciona co-
eficients tèrmics i acústics molt bons. A 
més, és un material que aporta calidesa.
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PVC



BASCULANT
En les finestres de PVC existeix l’opció de 
realitzar la ventilació basculant d’una fulla 
o de les dues per obtenir major ventilació.

VIDRE
Com també passa amb els perfils d’alumini, 
l’elecció del tractament del vidre serà un el-
ement indispensable per millorar les presta-
cions i l’estalvi energètic de les finestres.

OBERTURES
Les obertures en les finestres de PVC poden 
ser corredisses, practicables, batents, bas-
culants, corbes, elevables o coarrugables.  

COLORS
A més del color blanc, es disposa d’una àm-
plia gamma de textures de color fusta i gran 
varietat de colors alternatius. Es realitza 
mitjançant una fulla lacada termosoldable.

FULLES FIXES
Les fulles fixes són ideals per als espais grans 
que no requereixen un accés directe a l’exterior. 
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REIXA PLEGABLE D’ALUMINI - PRAESIDIUM
Reixa amb sistema de barres giratòries interiors del 
perfil per a finestres, portes i negocis. També s’util-
itza un bombí antitrepant per millorar la seguretat.

PORTA DE BALLESTA
Porta de seguretat d’acer la-
cat, possibilitat d’un o dos fulls, 
preparat per a habitatge o negoci.

PERSIANA AUTOBLOCANT
Evita que es pugui alçar gràcies al 
sistema de bloqueig entre làmines. Ha 
d’anar necessàriament motoritzada a 
causa del seu pes elevat. Pot ser fabri-
cada en diferents acabats d’extrusió.

PERSIANA D’ALUMINI
Persiana d’alumini amb gran varietat de colors a 
escollir. Al seu interior hi ha espuma de poliestirè i 
pot ser de làmines rectes o corbes. S’utilitza com a 
protector solar i ofereix la possibilitat de ventilació.
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SEGURETAT 

I PERSIANES



MOSQUITERA LATERAL
Ideal per a portes o balconeres amb 
perfil reduït de 4mm. Ofereix la possi-
bilitat de fixació en un punt d’obertura.

TEIXITS
Possible ús de teixit tradicional de fibra de 
vidre o inoxidable. Fabricació amb teixit bet-
ter vue, que afavoreix l’entrada de llum i fa-
cilita la visibilitat i la imatge de l’exterior. 
Tanmateix, es poden utilitzar teixits més resis-
tents per a les mascotes per evitar esquinça-
ments. Opció de teixit antivirus i antibacterià.

ENROTLLABLE VERTICAL
Ideal per a finestres i amb possibilitat de fabricar-la 
amb sistema tallavent i aturada suau. Pot ser amb 
accionament manual, corda, maneta o motor.

CORREDISSA I FIXA
Mosquitera corredissa de dues o 
més fulles, utilitzada principalment 
per a portes de pas. També s’ofereix 
corredissa d’una fulla que trebal-
la sobre la guia del marc d’una fi-
nestra corredissa convencional.
Mosquitera fixa, de formes 
ovalades o diferents graus. 

ACABATS
Gran varietat de colors de perfil. Possible ús 
de cordó, maneta o motorització per a l’ac-
cionament de la mosquitera. Fabricació de 
mosquiteres de grans dimensions i de difer-
ents formes adaptades a cada porta i finestra.

PLEGABLE I PORTA
Ofereix la possibilitat d’utilitzar teix-
it d’alumini o inoxidable, amb ober-
tura total o parcial de l’espai. Ocu-
pa només el gruix del conjunt de les 
fulles en un dels laterals del marc.
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MOSQUITERES



MOTORITZACIÓ
Possible utilització de motors 
per al millor funcionament i co-
moditat dels sostres mòbils.

LACATS
Diferents acabats en els la-
cats de perfils i kits, així com 
els acabats dels panells.

IL·LUMINACIÓ
La il·luminació de tendals 
millora la visibilitat i dona un 
toc de personalitat al sostre.
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SOSTRES I FAÇANES



PANELLS
Gran varietat de panells i acabats per 
a sostres i façanes. Poden ser panells 
simples de diferents materials o pan-
ells sandwich, que permeten un bon aïl-
lament i l’elecció de diferents colors i 
acabats com el símil teula o el símil teu-
la pissarra, amb formes i gruixos vari-
ats per a cadascuna de les necessitats.

SOSTRE FIX I MÒBIL 
Sostres de materials diferents o com-
binats amb diferents acabats de 
lluminositat i lacat d’estructures.

VIDRE
Sostre de vidre fix o mòbil amb aca-
bat transparent o mat, amb càmera 
o laminat. A causa del seu elevat pes 
és aconsellable la utilització de motor.

POLICARBONAT
Sostres fixes i mòbils de policarbon-
at. Aquest material és més lleuger que 
el vidre i té diversos acabats i càmeres 
interiors per millorar l’aïllament.
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BALCONERA CORREDISSA
Tancament d’alumini o PVC. 
Es pot fabricar amb full-
es corredisses, practica-
bles, basculants o fixes. Així 
mateix, ofereix aïllament tèr-
mic, ja que el marc i les fulles 
poden disposar del sistema 
de trencament de pont tèr-
mic, que no serà necessari 
en cas de fabricació en PVC.
El tractament del vidre tam-
bé serà un factor a tenir 
en compte, ja que reduirà 
l’efecte del sol a l’interior i in-
crementarà l’estalvi energètic.
Gran varietat de colors i aca-
bats dels perfils a escollir.
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TANCAMENTS



CORTINA DE VIDRE
Les cortines de vidre no dis-
posen de perfils intermedis, 
fet que permet augmentar la 
visibilitat i lluminositat. No 
aporten aïllament tèrmic. Gran 
varietat de colors pels perfils. 
Ideal per poder aprofitar ter-
rats i terrasses durant tot l’any.

BALCONERA PLEGABLE
Finestra practicable tipus acordió 
que permet una major optimització 
de l’espai perquè es pot recollir qua-
si per complet en un dels laterals i 
ocupa tan sols el gruix total de les 
fulles. Pot ser fabricada d’alumini o 
PVC. En el cas de l’alumini és pos-
sible la fabricació en trencament de 
pont tèrmic a fi de proporcionar més 
aïllament tèrmic i estalvi energètic.
Utilització de vidre de càmera per 
millorar el coeficient tèrmic i l’es-
talvi energètic o ús de vidre simple. 
Per millorar les prestacions, el vidre 
amb tractament de protecció so-
lar permet reduir l’impacte tèrmic 
del sol en la temperatura interior.
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PORTA SECCIONAL
És un dels sistemes de portes més utilitzats en l’actualitat pel bon funciona-
ment i el poc manteniment que requereix. Acabat gofrat, llis o metacrilat. Possi-
bilitat de porta de vianants i de fabricació amb fixes de vidre de cambra. En ober-
tures de poca alçada es pot utilitzar la seccional lateral per perdre menys espai.

PORTA ENROTLLABLE
Les portes enrotllables es poden fabricar amb 
làmines de ferro o alumini, cegues o encunya-
des, amb acabats de lacat en color o en fusta.

PORTA BASCULANT
Portes de dos panells amb obertu-
ra en forma de tisora o d’un sol full. 
El material més utilitzat és el ferro.
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PORTES DE GARATGE



MATERIALS
Acabats en alumini, inoxidable, fer-
ro i vidre amb possible combinació 
per adequar-la al màxim a la seva idea.

LACATS I COLORS
Multitud de colors en els lacats i símils 
de color fusta, amb possibilitat d’aca-
bat brillant o mat i amb lacat texturat.

PORTA RÀPIDA
Ideal per a llocs de treball amb molt moviment i grans superfícies. Porten un marc perime-
tral de ferro o inoxidable i una lona enrotllable tensada. Per al bon funcionament d’aquestes 
portes és imprescindible la utilització de motor. Gran varietat de colors de lona per a es-
collir, així com la possibilitat de fabricació totalment o parcialment amb lona transparent.

ALUMINI FERRO

VIDREINOXIDABLE

PORTA INDUSTRIAL I COMUNITATS
Portes de grans dimensions i de gran freqüència d’ús. La major qualitat d’aquests 
sistemes és que garanteix més durabilitat i evita reparacions constants molestes, amb 
panell cec o vidre. També se’n diferencia el tipus de motorització pel seu ús intensiu.
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AMB INCRUSTACIONS D’ALUMINI 

DISENYS
Acabats llisos, amb incrustacions 
i fresats. Portes correderes i prac-
ticables amb el mateix disseny.  

LACATS
Gran varietat de colors llisos i símil fus-
ta disponibles en tots els dissenys.

ANTI-INSECTES I ANTI-HUMITAT
Acaba amb els tèrmits, el corc i 
els problemes d’humitat de la fus-
ta amb les portes interiors d’alumini.

AMB INCRUSTACIONS D’ALUMINI

FRESADA

LLISA

ACCESSORIS I COMPLEMENTS
Manetes, poms, claus decoratius i tiradors
a escollir  per personalitzar del tot la por-
ta que millor s’adapti a l’espai. Acabats en 
color plata, or, negre, inoxidable i zincat.
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PORTES INTERIORS 
D’ALUMINI



MAMPARES DE DUTXA I BANY

DISSENY PERSONALITZAT

FULLES CORREDISSES 

FULLES FIXES

VIDRES I ACRÍLICS
Fabricació de mampares en vidre o 
acrílic. El vidre pot ser transparent, 
decorat o mat, mentre que l’acrílic es 
pot escollir entre diversos acabats.

MATERIALS I ACABATS
Perfil inoxidable o alumini en varis acabats. 
També es pot realitzar tractament anticalç 
per a les mampares de vidre, que redueix la 
incrustació de calç i en faciliten la neteja.FULLES ABATIBLES
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MAMPARES



ALUMINI

FUSTA

VIDRE

INOXIDABLE

MATERIALS DE FABRICACIÓ
Escales estàndards i a mida de fer-
ro, fusta, vidre i inoxidable, entre altres.

ESCALA DE CARAGOL
Equilibri perfecte entre disseny i funcionali-
tat. Múltiples possibilitats d’acabats, formes 
i gran varietat de materials a combinar.

ESCALA D’INTERIOR DE TRAM
Escales de tram d’interior i d’exterior amb innumerables dissenys.

FERRO
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BARANA DE VIDRE
Les baranes de vidre propor-
cionen més visibilitat i major 
sensació d’amplitud de l’espai.

BARANA
Baranes i passamans per es-
cales d’obra, fusta, metàl·liques 
i modulars. Multitud de formes 
i materials a escollir, amb com-
binació d’alguns materials.
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BARANES



ALUMINI SOLDAT I ENCADELLAT
Les tanques i portes d’alumini s’adapt-
en a l’espai i el disseny que es desit-
gi, amb acabats moderns o rústics. 
Tanmateix, ofereixen l’avantatge 
de no requerir quasi manteniment.

ACCESSORIS I LACATS
Gran varietat de colors a escollir. Multi-
tud de dissenys d’accessoris i acabats 
així com instal·lació d’intèrfons i il·lu-
minació. Possible motorització i siste-
mes de seguretat de les portes de jardí.
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TANQUES



TANQUES I PORTES DE FERRO I INOXIDABLE
Són materials que es poden adaptar fàcilment al disseny i a la forma desit-
jats per a la seva llar. Possible combinació amb altres materials com l’alumi-
ni o la fusta. L’inoxidable té diferents qualitats i acabats segons la situació i l’ús.
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PERSIANA
Motoritzacions de persianes amb 
polsadors, comandaments o domòti-
ca. Diverses potències de mo-
tor segons el pes de la persiana.

DOMÒTICA
Control complet del seu habitat-
ge a través d’aplicacions i des de 
qualsevol lloc del món amb un punt 
d’accés a internet. Obrir i tancar 
llums, portes, persianes, càmeres, 
calefacció i qualsevol objecte elec-
trònic amb connexió a la xarxa.

PORTA D’ACCÉS
Motoritzacions de portes de garatge i industrials per a portes seccionals, batents, 
enrotllables, basculants i portes ràpides. Possible ús de comandament, pol-
sador o aplicacions mòbils. Complements com les fotocèl·lules, sistema anti-
aixafament o de bloqueig de portella en porta seccional per a més seguretat.

ALTRES ACCESSOS
Barreres automàtiques i dissuasius 
per accessos amb vehicles i portes 
automàtiques de vidre per a nego-
cis. Diferents dissenys i qualitats 
en funció de l’ús i la necessitat.
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MOTORITZACIONS



ASSESSORIA DE PRODUCTES I DISSENYS 
En aquest catàleg pot trobar una aproximació d’alguns dels productes que re-
alitzem. No obstant això, existeixen més productes i acabats que els que 
apareixen aquí. Pregunti’ns per conèixer la millor opció per a la seva llar.

DRETS DE MARCA RESERVATS PER LEX FORWARD INNOVATION 27

EXPOSICIÓ



*TIN 0% i TAE 0%. Exemple de finançament: Import sol·licitat 1.200€ amb 12 quotes de 100€ al mes.  
Subjecte a aprovació bancaria.

93 024 85 92

RAMBLA DE LA PAU, 63, LOCAL 1, 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ, BARCELONA

info@alustetic.com   |   www.alustetic.com

12
mesos

INTERESSOS*

FINANÇAMENT

0%


