
Del 25 al 31 de gener de 2018Número 1853



Aluminis 
fusteria
i vidres.
Invertir en 
confort a casa
Estem en ple hivern, afrontant els 
dies que, a cavall del gener –des 
de la Setmana dels Barbuts– fins 
a febrer, fa més fred. Sempre. 
Cada any. I en no pas poques ca-
ses i pisos s'ha constatat, aquests 
dies, que els tancaments podrien 
millorar. Quèstió de tres materials 
en els que invertir.
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CONSTRUCCIÓ
Acompanyem constructores, 

estudis d’arquitectes
i interiors en els seus projectes

TREBALLS A MIDA
Treballem cada projecte de 

manera personalitzada, 
trobant les millors solucions 

fetes a mida

FUSTERIA D’ALUMINI
Donem resposta a qualsevol 

necessitat de particulars, des de 
construcció a reparació

PREUS COMPETITIUS
Oferim una excel·lent relació 
qualitat / preu, treballant amb 

materials totalment garantitzats

93 116 78 29
Camí de Ca la Madrona, 20
Nau 2 · 08302 Mataró
info@alutekaluminis.com
www.alutekaluminis.com
@alutekaluminis

- Som ALUTEK aluminis, una empresa jove però amb professionals de molta experiència -
- Oferim solucions en alumini i vidre tant per a particulars com a professionals -

- El millor servei i tracte directe amb els clients ens caracteritza -
- Optimitzem la relació qualitat-preu amb els  millors materials del mercat, adaptats a cada cas -

- Fabricació pròpia -

Per la instal·lació
de les finestres

i persianes,
li obsequiem

la motorització
Oferta vàlida durant

els mesos de febrer i març 

ATENCIÓ A AQUESTA OFERTA!

* No inclou polsador, comandaments via ràdio ni instal·lació

Sol·liciti el seu pressupost sense compromís
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 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. 

A l’hora d’aïllar la casa, tanta importància tenen els 
aspectes tèrmics com els acústics i en aquest sentit 
la llana de vidre o mineral és un dels aïllants més 
eficaços. Aquest material es presenta en panells i 
rotllos i a vegades està revestit de paper d’alumini 

Hi ha diverses opcions que ens ajudaran a aconseguir el tancament ideal

Com aïllar casa nostra del fred de l'hivern  
i dels sorolls de l'estiu

que actua de barrera.

Si el que pretenem és aïllar les pa-
rets podem optar pels sistemes 
secs d’envà: Pladur, injecció d’es-
cuma aïllant o revestiments de 
cautxú o PVC.

Quant a les finestres, són fona-
mentals a l’hora d’aïllar la casa. La 
millor opció són les finestres ba-
tents, ja que el seu sistema de tan-
cament aïlla perfectament. També 
les dobles finestres amb vidres de 
4 mm i càmera de 12 mm les con-
verteixen en les més segures. Si el 
que pretenem és aïllar els terres, 
dues són les opcions principals: el 
parquet i el suro. Aquests materi-
als aconsegueixen temperatures 
molt agradables. La tarima dóna 
un grau major d’aïllament i a més 
ens ofereix models especials que 
han rebut un tractament per a la 
humitat i el soroll.

Aluminis, Fusteria, Vidres
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ILURO

ALUMINIS
La millor garantia al seu Servei

0% interès

Pagui a 12 mesos
sense interessos

Tel.: 93 757 76 03
Fax: 93 757 83 57

Via Europa, 189-193
(a 50m Decathlon), Mataró
(Obert també dissabtes al matí
de 10 a 14 h)

També tenim exposició a:
C. Roselló, 321, Barcelona

Instal·ladors oficials
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 Quan un habitatge està molt ben aïllat tèrmicament 
és possible estalviar fins a un 30% en calefacció i en 
aire condicionat. Moltes vegades és per les portes i 
per les finestres per on s’escapa la calor i el fred de 
la llar, per aquest motiu és molt important que us 
assegureu que tanquin correctament.

En el cas que trobeu que no aïllen degudament po-
deu col·locar uns borlets per millorar el tancament, 
els podeu trobar de cautxú i de goma espuma. Una 
altra opció més econòmica són les cintes aïllants 
per protegir portes i finestres: les millors són les que 
estan elaborades en vinil i en silicona.

Les cortines també poden ajudar una mica a aïllar 
tèrmicament les finestres, sempre que siguin d’un 
teixit gruixut. Fins i tot és possible que es perdi aï-
llament tèrmic a través del calaix on s’enrotllen les 
persianes si aquestes són velles, ja que es poden ha-
ver trencat per la part de dalt, o pot ser que hi hagi 
una fissura en el calaix, així, convé que ho reviseu, i 
canvieu la persiana o si hi ha alguna escletxa la po-
deu tapar amb ciment, silicona o massilla.

Les finestres i persianes
És important escollir una fusteria exterior de qua-
litat, ja que és la millor forma d’aconseguir un bon 
aïllament tèrmic i acústic. Per aconseguir-ho, con-
vé escollir un model que tingui homologació euro-
pea, i instal·lar un vidre doble amb cambra d’aire 

Què hem d'escollir per aïllar casa nostra i, 
també, com ho hem de tractar

intermèdia de 4 o 5 cm.

Les fusteries poden ser: de fusta, amb tractaments 
especials per resistir l’aigua, l’aire i el sol; metàl-
liques o d’alumini, amb diferents acabats i colors, 
o de PVC, un material termoplàstic disponible en 
blanc, to fusta o en altres colors. Periòdicament, 
s’ha de netejar la brutícia acumulada a les finestres 
i als racons de les finestres corredisses.

La neteja, molt important
Per netejar la fusteria d’alumini o PVC s’han d’uti-
litzar baietes suaus o esponges que no ratllin la su-
perfície i aigua amb sabó o detergents neutres di-
luïts en aigua, mai productes abrasius. Després s’ha 
d’esbandir amb aigua neta i eixugar amb un drap 
per evitar que el detergent afecti la fusteria. Eviteu 

Bons materials per  
assegurar bons  
tancaments
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accionar les persianes bruscament; 
mai les deixeu caure de cop, per-
què es poden trencar les làmines 
o es pot despenjar l’eix.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Uns bons vidres, fusteria que no deixi entrar el 
fred, rivets a les portes i les finestres, catifes al 
terra i persianes, cortines i tendals t’ajudaran 
a regular la climatització a casa
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