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Fran Sosa, gerent de Reformes i Projectes BCN

“Resitub permet reparar
baixants sense obres”
Reformes i Projectes BCN ofereix serveis de construcció i reforma integral
i interiorisme. Juntament amb això, i orientat a la gestió vertical d’immobles,
ha introduït en el mercat espanyol un sistema de reparació de baixants
denominat Resitub que no requereix obres.
-¿En què consisteix Resitub?
Es tracta d’un sistema patentat que
consisteix a aplicar una capa de resina
epoxi d’entre 1 i 4 mm dins de la canonada danyada. Es pot utilitzar tant per
a PVC com en fibrociment i soluciona
d’una manera més ràpida i econòmica trencaments, obstruccions, excessiva pressió, mala construcció, desgast o
mal ús dels baixants de la comunitat.

mer introdueix una càmera per la canonada per inspeccionar els danys.
Després, amb un sistema d’aigua o granalla es neteja. Una vegada neta s’aplica
la resina epoxi patentada S28 en tota
la canonada o en els punts danyats. A
les 24 hores de la intervenció, tornem a
utilitzar la càmera per confirmar que
el baixant està reparat i plenament
operatiu.

-¿Com s’aplica?
Tot es realitza amb un robot, que pri-

-¿Quins avantatges té Resitub enfront de la intervenció tradicional?

En cost li diré que és de mitjana un
30% més econòmic que el sistema tradicional i després es donen altres avantatges, com evitar la substitució de
baixants i el seu reciclatge, obres innecessàries i menys molèsties per als
veïns. A més oferim una garantia de
10 anys.
-¿Quins altres serveis ofereix
Reformes i Projectes BCN?
Som especialistes en interiorisme i reformes tant per a particulars com per
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a locals comercials, recentment hem
reformat un restaurant. Ens encarreguem del disseny, projecte i execució
clau en mà, si és necessari, de qualsevol obra. I ho fem a partir de cinc va-

lors: entendre el que necessita el client,
oferir-li solucions d’alta qualitat, acompanyar-lo durant tot el procés, ens cenyim al pressupost i, sobretot, oferim
un servei postvenda ràpid i eficient.

REP ROBA RC E LON A
reform es i proj ectes

C/ Josep Pla, 184. Barcelona
www.resitub.com - www.reprobarcelona.com
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Ramon Castells, arquitecte superior, tècnic en càlcul d’estructura i fundador de Studi Obres i Arquitectura

“S’ha de construir o reformar
pensant en l’estalvi i no en el
malbaratament d’energia”
Studi Obres i Arquitectura és un despatx d’arquitectura amb constructora pròpia que compta amb 25 professionals que s’encarreguen
de realitzar el projecte integral, sempre adaptant-se a les necessitats del client i buscant la solució més sostenible.
-¿Per què aquesta aposta decidida
pel medi ambient?
Li respondré amb una xifra, un 30%
de les emissions mundials de CO2
provenen del sector de la construcció. Si la societat està cada vegada més
bolcada en la lluita contra el canvi climàtic, el nostre sector hauria de liderar aquest canvi.
-Però ja hi ha normatives que
obliguen a tenir en compte el
medi ambient en la reforma i
l’edificació…
L’invito que, acompanyat d’un expert,
faci una volta pels nombrosos edificis públics i privats que hi ha a Barcelona, com ara escoles, hospitals, seus
municipals… i observi quin tipus de finestres hi ha instal·lades, quins tancaments apliquen, els aïllaments, si
s’utilitzen materials ecosostenibles o
contaminants, etc. S’emportarà una
sorpresa. La realitat és que l’obra pública no està al dia amb l’eficiència
mediambiental. Encara busquem el
confort de les persones que treballen
en aquests edificis mitjançant l’ús excessiu de l’aire condicionat i la calefacció, quan el que haurien de fer
és construir o reformar pensant en
l’estalvi energètic i no en el malbaratament d’energia.
-I en el sector privat…
Existeix una iniciativa privada, sobretot particular, per reformar i
construir pensant en aquests valors
de respecte mediambiental. Nosaltres tenim la sort de comptar amb

preu que, de mitjana i depenent del
projecte, només és un 30% més car
que la construcció tradicional.
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un tipus de client, especialment
metges, que comparteixen la inquietud de construir i reformar pensant
en l’entorn, des del disseny fins a
l’elecció dels materials. Els arquitectes hauríem de buscar mètodes i materials de construcció respectuosos
amb el medi ambient.
- Però és més car…
Li posaré un exemple. Construir a
partir d’uns panells de fusta contralaminada, CLT (Cross Laminated Timber) evita l’emissió de CO2 a
l’atmosfera, amb la qual cosa ja estem disminuint els efectes del canvi
climàtic. La fusta és un material noble i que té molt poca transmitància

-Canviem de tema, sembla que
el sector de la construcció s’ha
recuperat malgrat les turbulències a
Catalunya dels últims mesos. ¿Quina
valoració en fa?
Crec que aquí hi ha dues preguntes.
Començant per l’última li diré que
no ha sigut una situació positiva per
a l’empresa. Nosaltres hem vist com
el client inversor estranger deixava
de comprar aquí, esperant a veure
què passava. Tot i així no ha
sigut del tot dolent, ja
que hem obert una
línia immobiliària
“L’arquitecte
de gestió dels pihauria de buscar
sos d’aquests inversors. Per un
mètodes i materials
tèrmica, cosa
altre costat, el
de construcció
que fa que no
tema de la rerespectuosos
gener i p ont s
cuperació no
amb el medi
tèrmics com sí
s’ha de confonque poden fer
dre
amb la bomambient”
altres materials
bolla del lloguer
com el ferro, aluque es dona a Barmini, ceràmica etc. És
celona. Em temo que
a dir, no conduïm la temestem tornant a caure en viperatura que tenim a l’exterior a
cis del passat en el qual es denomil’interior de la vivenda. Això, sumat nava reforma a meres “pintades de
a uns aïllants naturals, ens assegu- cara” dels pisos. I un altre element
rarà un important estalvi energètic que s’arrossega del passat és que es
dins de la vivenda, i fins i tot es podrà continua sense valorar la feina de
arribar a un 80%. De fet, podem as- l’arquitecte. No pot ser que només es
segurar que les nostres cases no ne- recorri a nosaltres quan el projecte facessiten calefacció a l’hivern ni aire lla o quan hi ha denúncies per mala
condicionat a l’estiu. I tot plegat a un execució, com passa moltes vegades.

Una biblioteca
de fusta al Regne
Unit, primer
projecte de Studi
Architecture
& Works
Studi Obres i Arquitectura acaba d’emprendre la seva expansió internacional i per fer-ho ha
creat una filial, Studi Achitecture & Works. Tal com ens explica
Ramon Castells “un client barceloní va pensar en nosaltres per
col·laborar en el projecte d’una
biblioteca en un centre escolar
en un municipi a prop de Londres. La construirem amb panells
de fusta contralaminada CLT. Serà
un mòdul d’una planta amb una
superfície d’uns 200m 2 , funcional i integrada en un altre edifici”.
L’empresa vol continuar creixent
a fora, però només realitzant projectes i la part tècnica sense entrar en l’execució. “El projecte al
Regne Unit ens està servint per
veure com es treballa en altres
països. Recollim idees i apliquem
les més interessants al nostre dia
a dia”, assenyala Castells.

c/Calàbria, 231, Barcelona 08029
info@studi-obresiarquitectura.com
www.studi-obresiarquitectura.com
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Ricardo Sousa, CEO de Century 21 España i Portugal, la major xarxa immobiliària del món

“L’enfocament no pot estar en la inversió,
sinó en les necessitats de les persones”
La compra o venda d’un habitatge és, sens dubte, un dels moments més importants de la vida de
pràcticament qualsevol que es posi a això. Després dels últims anys i d’una dinàmica en alguns casos molt
corrompuda, una nova visió del mercat immobiliari és, no només necessària, sinó encoratjadora.
-Els indicadors són clars, el mercat
immobiliari s’està recuperant i els
preus estan pujant. Som a punt de cometre els mateixos errors?
No diria tant, però crec que hi ha un
excés d’optimisme. La situació que
va viure Catalunya després de l’estiu
és un senyal clar que qualsevol moviment pot ocasionar un canvi molt
gran al mercat, i hauríem d’actuar de
forma més realista, amb els peus a terra i enfocant-nos al consumidor final
per no entrar en la lògica especulativa
pura com ja es va fer en el passat. En
qualsevol cas, no hi ha motiu per pensar que anem a cometre els mateixos
errors. Parlo en termes generals, en alguns nuclis de ciutats com Barcelona i
Madrid són casos diferents. Tenim un
mercat més conscient, tenim un consumidor que compra i lloga de forma
més conscient i responsable.
-Diu que cal enfocar-se al consumidor final. Necessita aquest canvi
d’enfocament altre tipus de comercial immobiliari?
Totalment. Estem en un mercat en el
qual no resulta una sortida professional a tenir en compte pels joves que
han de decidir en quin sector els agradaria iniciar una carrera. Tradicionalment, el sector immobiliari era una
opció contemplada per aquells que
no tenien una altra alternativa, i això
ha de canviar. A la xarxa Century 21
apostem molt per la formació. Si som
conscients que l’habitatge és un dret
constitucional, ens adonarem que és

un fet molt important en la vida de
qualsevol. L’enfocament no pot estar
en l’habitatge, ni en el maó, ni en la
inversió, sinó en les necessitats de les
persones i això, requereix unes competències i qualitats diferents de les
quals tradicionalment es donaven per
fet en la persona que tractava amb el
client. La compra o venda d’un habitatge va lligada a canvis clau en la
vida d’una persona i generen, per norma, molt estrès; però precisament és
el que necessita la persona per decidir-se per una acció immobiliària.
Per això és necessari un professional
que pugui calmar, guiar i assessorar
tenint en compte els seus interessos
personals, professionals i econòmics
d’una forma estricta, ja que és una acció que compromet la vida d’aquesta
persona.
-Afirma que l’oferta actual d’habitatge està desajustada pel que fa a la demanda actual. En quin sentit?
Si analitzem les dades de consum, es
nota clarament que el rendiment disponible per a la inversió en habitatge
no ha acompanyat al creixement disparat dels preus. A Barcelona, Madrid
i altres ciutats importants, una família jove que vulgui comprar o llogar
s’haurà d’anar de la ciutat, en la majoria dels casos, per poder fer-ho. En
això hem insistit molt amb promotors
i inversors, cal construir i rehabilitar
edificis en els centres de les ciutats,
però de forma ajustada a la demanda
existent. Quan parlem de polítiques

Amb 21 oficines a Barcelona, a
més d’estar presents a Estats
Units, Canadà, Benelux, França,
Xina, Portugal, en un total de 78
països i amb la intenció d’expandir oficines per tot el territori espanyol, la marca Century
21 pot alçar el títol de la major xarxa immobiliària del món,
però a més, amb una visió realista de la importància que té
una transacció immobiliària per
als seus clients.

d’habitatge, normalment ho fem d’habitatge social, protegit, i després ens
anem a l’habitatge d’alt standing, deixant de costat el que suposa la gran
dimensió, la que mou el mercat, que

-Apuntava una diferència de funcionament amb altres immobiliàries Hi
ha alguna diferència més?
Particularitats del tracte amb el
client però, sobretot, de l’estructura de l’empresa. Espanya es caracteritza per
un gran teixit d’em“L’aposta per la
preses petites formades per una o dues
formació del nostre
persones dedicades
personal és clau per
al mercat immobipoder oferir el servei
liari. Nosaltres ens
que volem oferir i com
caracteritzem per estructures de major diho volem oferir”
mensió, on els nostres
assessors immobiliaris
s’especialitzen en el tracte
no és més que la
amb el client recolzats per un
classe mitjana i mitstaff de suport especialitzat en teja baixa. És aquí on se centra la de- mes concrets com el legal, l’assessomanda. L’obra nova i la rehabilitació rament financer, etc. En definitiva,
és la tipologia de transacció que més una estructura més especialitzada a
augmentarà quant a transaccions i les diferents àrees. De les 70 oficines
cal apostar per aquest segment mit- que tenim a tota Espanya, i comptant
jà i mitjà baix.
ja amb més de 1.000 col·laboradors,
21 d’elles es troben a la província de
-Quin és, al seu parer, l’error més coBarcelona.
mú entre aquelles persones que es
disposen a comprar i a vendre una
-Estem al febrer i ja podem fer una
propietat?
valoració del 2017, així com dibuixar
A l’hora de vendre l’error més comú és les aspiracions pel 2018.
voler ref lectir, en el preu, el valor sen- Els nostres balanços de 2017 són molt
timental que té la teva casa per a tu, bons. Començàvem l’any amb 600 col·
però que sol ser molt diferent al va- laboradors i hem acabat, com deia,
lor real de l’immoble. En el moment amb més de 1.000. Pel 2018 esperem
de compra hi ha una gran diferència comptar amb 1.500. L’aposta per la
entre el que m’agradaria tenir i la re- formació del nostre personal és clau
alitat. En aquest aspecte nosaltres no per poder oferir el servei que volem
funcionem com la resta d’immobili- oferir i com ho volem oferir de maneàries, on el client s’interessa per un ra que l’atenció recaigui en les necespis i l’hi ensenyen. Primer tenim una sitats dels nostres clients per poder
reunió amb el client per comprendre assessorar-los de forma correcta i alliles seves necessitats tenint en compte berar-los de problemes innecessaris,
l’aspecte personal, professional i l’eco- però que tantes vegades es donen en
nòmic. Després li expliquem el rang aquest tipus de transaccions, amb el
d’immobles i les zones en les quals ell que la nostra prioritat es basa en la sees pot moure. Les persones invertei- lecció i entrenament d’aquests nous
xen molta energia i temps a veure pi- equips comercials perquè siguin exsos que no s’ajusten en realitat a les perts a les seves àrees i de les seves
seves necessitats ni a les seves possi- micro-zones.
bilitats, la qual cosa suposa una imwww.century21.es
mensa pèrdua de temps.
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Verpla Interiorisme

Easy Sanitary Solutions – Easy Drain

Reformar la cuina suposa una
millora en la vida d’una família

Solucions sanitàries fàcils
per a dutxes de disseny

Verpla Interiorisme és una empresa familiar que va néixer el 1989 a
Sant Cugat del Vallès i des de fa poc més d’un any també ofereix els
seus serveis en una nova botiga a Barcelona. Es dediquen a la reforma
integral de la llar, encara que tal com ens comenta la seva directora,
Azucena Pla, “la nostra especialitat se centra en el disseny de cuines i
banys, perquè són els dos espais més importants d’una casa”.

ESS són les sigles d’Easy Sanitary Solutions – Easy Drain,
o el que és el mateix, Solucions Sanitàries Fàcils. El nom d’aquesta
empresa familiar que va començar el seu camí el 1928 es
converteix així en la seva millor targeta de presentació en els més
de 45 països on el seu producte està present tant en vivendes
particulars, com en hotels o edificis públics.

Azucena Pla ens comenta que
la cuina és el lloc de la casa que
s’ha de projectar amb més deteniment “perquè és l’espai al
qual el client dona més importància, ja que és on passa més
temps, fins i tot s’ha convertit
en el lloc habitual de reunió de
les famílies”.
A Verpla tenen molt present
que, abans de començar a projectar el disseny d’una cuina,
el primer és escoltar el client,
conèixer les seves necessitats
“per després poder respondrehi mitjançant la distribució de
l’espai i el disseny de la cuina”.
Per a Azucena, aconseguir que
la cuina resulti còmoda és un
dels principals objectius que es
planteja en tots i cadascun dels
projectes de reforma que emprèn. “La cuina ha de ser funcional i pràctica, sense oblidar que
l’estètica també és important”.
Està convençuda que el disseny,
la funcionalitat i la qualitat dels
materials poden combinar-se
en un mateix espai.
Respecte a la qualitat, a Verpla aposten pels mobles de
cuina de la marca alemanya
HÄCKER. En aquest sentit, assenyala que “la qualitat és immillorable”, al marge del servei
i la professionalitat que ofereixen les firmes alemanyes.
“A més a més –afegeix Azucena– ofereixen una àmplia di-

versitat d’opcions i novetats en
mobiliari i accessoris, cosa que
demostra que sempre estan en
constant millora”.
La cuina és un espai molt important que disfruta tota la família i durant tota la vida. Per
això, Azucena opina que és important “deixar-se aconsellar
per un professional interiorista: la reforma de la cuina pot
arribar a ser espectacular i la
durada de les obres suposa poc
temps comparat amb el canvi
que proporciona a la llar”. Pel
que fa al cost de la reforma,
per a la directora de Verpla Interiorisme “no té valor quan hi
ha una aportació tan important en el dia a dia d’una família. Probablement és la inversió
més important que pot fer una
família”.
A Verpla es comprometen a
finalitzar una reforma integral
de cuina en 30 dies, sempre complint amb el compromís d’una
data d’inici i de final d’obra.

L’atenció que rep el client és 100%
personalitzada des del primer
fins a l’últim dia, i es posa a la
seva disposició un interiorista
i un tècnic en la direcció d’obra
per completar la bona feina. “Volem aportar els nostres coneixements com a professionals en el
projecte de cada client per assegurar un bon resultat i, sobretot,
que el client quedi satisfet”.

C/Martorell, 49-51
Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 83 68 87
C/ Viladomat, 165-167
Barcelona. Tel. 934 23 54 14

La instal·lació de dutxes, banyeres i sistemes de desaigüe pot
ser un malson per a l’instal·lador
si no es compta amb els productes i els professionals adequats,
i una font infinita de problemes d’insomni per al propietari del bany en qüestió si la feina
no està ben segellada i ocasiona
problemes d’humitat o de filtracions d’aigües, entre altres.
Hi ha solucions en el mercat
que asseguren, no ja una perfecta estanquitat, sinó la possibilitat de poder crear un bany a
mida i poder comptar amb els
sistemes de drenatge d’aigua
més avançats, segurs, de la millor qualitat i amb la garantia
més gran, i tot això incloent-hi
dissenys verdaderament avantguardistes i preus molt assequibles. ESS és un dels millors
exemples. “Som inventors de
la canaleta lineal Easy Drain
–comenta Bernard ter Heegde,
CEO– juntament amb 150 patents de productes, dissenys i
aplicacions”. ESS compta a més
amb certificacions normatives
per a Europa i EUA entre altres,
i compten amb la WPS (Water
Protection System) per la qual
poden assegurar una estanquitat màxima durant, com a mínim, els 10 primers anys pel que
fa a l’aplicació de la tela amb el
cos de la canaleta i la certificació TAF.

Amb els moderns i originals
sistemes de desaigüe Easy
Drain d’ESS es poden donar tocs únics a les dutxes,
aquells que la nostra imaginació ens deixi somiar. Un espai amb total llibertat i sense
barreres.

ESS ofereix una especial atenció a la innovació. “És l’ànima
de l’empresa; sovint es diu massa aviat que una cosa no pot ser.
Nosaltres estem canviant amb
noves idees i solucions i proporcionant més comoditat i facilitat
d’instal·lació i això no comporta
un increment del preu. Els nostres preus van des del més assequible fins al més sofisticat. El
nostre objectiu és adequar-nos
al mercat, però sobretot adaptarnos al client”.

Els productes d’ESS, amb els
seus dissenys avantguardistes
i exclusius guardonats amb diversos premis internacionals a la
innovació i el disseny, vesteixen
projectes en més de 45 països,
com ara a l’Aeroport de Dubai,
RoomMate Anna i Hotel Edition
a Barcelona, Hilton Amsterdam
Airport, Gran Hotel Grasnapolsky o a l’aeoroport Charles De
Gaulle. “Estar presents en més
de 45 països ens proporciona desafiaments de legislació, ja que
cada lloc compta amb una normativa pròpia d’instal·lació. Nosaltres posem solucions a tot el
món tant per a hotels i vivendes
com per a edificis públics”.

www.easydrain.es

Florencia Salazar, sòcia fundadora de VB Reformes Integrals

“El secret per escollir un bon professional
de la reforma és la confiança”
A tot propietari li arriba, com a mínim una vegada a la vida, el moment d’enfrontar-se
a una reforma parcial o integral de la seva vivenda. Il·lusió, ganes, felicitat es barregen
amb un cert sentiment de por. S’ha escollit el professional adequat?
-¿Quin consell li donaria
a aquella persona que està a punt de començar una
reforma?
Que no es deixi portar per la
il·lusió i la impaciència. Que
busqui, miri i esculli el professional en el qual senti que pot
confiar. En una reforma s’hi

inverteix il·lusió, energia i diners, tots ells elements valuosos
per a la qualitat de vida d’una
persona.
-¿Quin tipus de confiança dipositen els clients de VB?
Doncs la veritat és que molta. Gran part de la nostra car-

El 2013 VB va obrir les seves portes i no ha parat de créixer en
l’execució de reformes per a tot tipus de clients, gustos i nivells
adquisitius. ¿La ferma aposta a consolidar el 2018? Dissenys
d’interiors adaptats als clients.

tera de clients són estrangers.
Alguns viuen aquí però molts
no. Donem un servei integral
en el qual vinculem les tres
àrees del servei: el projecte o
disseny, l’execució del projecte amb personal d’obra propi, i
l’acompanyament fins i tot en
temes de postvenda, com els
tràmits de l’alta dels serveis,
etc. Abracem des de l’execució
d’estructures fins als acabats.
-¿Hi ha algun segell definitori
del vostre estil de disseny?
Sí, el d’adaptar-nos al client.

El projecte és seu, nosaltres
fem el camí per ell. Si el
“En
client pot venir aquí
el
nostre
uns quants dies, nosservei integral
altres planifiquem
un circuit per povinculem les tres
der escollir els maàrees del servei,
terials en el temps
des del disseny a
més breu possil’execució
del projecte,
ble, però en moltes ocasions som
amb personal propi,
personal shopper i esi l’acompanyament
collim nosaltres els
al client”
materials. Intentem
ser representants dels
seus gustos aquí.
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-¿I amb la línia de clients
locals?
El mateix, l’únic que aquest
acompanyament no és tan
necessari. Encara que el servei l’oferim igual, el client no
el necessita, per a la resta el
funcionament és el mateix.
www.vbreformas.com
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Barcelona LED

El LED es consolida en
el mercat de la llum
El LED va irrompre ja fa uns quants anys i ho va fer per la porta gran. Tant que ja no té sentit diferenciar-lo de la il·luminació
tradicional al ser, aquesta última, pràcticament ja inexistent. Els avantatges del LED que al principi eren una “promesa” no
han fet més que madurar tecnològicament amb els anys, consolidant-lo com el rei, sense discussió, del mercat lumínic.
Més durada i menys consum d’energia
semblen ser qualitats suficients perquè el LED hagi arrabassat el pedestal a altres solucions lumíniques. A
aquestes qualitats s’hi ha de sumar
un ventall més gran de possibilitats
cromàtiques i de producte i, sobretot, les que solem passar per alt però
que són les més importants: el respecte per la nostra salut i la del nostre planeta.
Així és. No ho deien, però les bombetes tradicionals i f luorescents
eren una mica més perilloses del que
semblava, i no feia falta que es trenquessin. ¿Per què? Pel mercuri que
emmagatzemaven dins del vidre. Les
bombetes LED no contenen cap tipus
de contaminant, cosa que permet que
el seu procés de reciclatge sigui més
fàcil i econòmic. Per si això no fos
poc, permeten disminuir considerablement el consum elèctric, no només
estalviant en el pressupost familiar,
sinó estalviant energia, cosa que suposa un alleujament per al medi ambient. No emeten llum infraroja, raó
per la qual ni els ulls ni la pell es veuen
exposats a aquests rajos i, per un altre costat, no emeten calor, cosa que
suposarà també un descens en l’ús de
l’aire condicionat en èpoques de calor.
A alguns usuaris els vindrà de seguida al pensament que són més cares, però els avanços en tecnologia
fan que els preus siguin cada vegada més competitius, cosa que origina
una amortització gairebé immediata del producte, tal com afirma Ulises

Botigues
Barcelona LED
Barcelona LED, amb dues botigues
a Barcelona (una al carrer Nàpols i
una altra al carrer Viladomat), una a
Cornellà, una altra a Girona, a Lleida,
a Reus i una altra a Palma de Mallorca, a punt d’obrir la de França, aposta aquest any 2018 per la reforma de
tots els seus negocis que no compleixin amb la seva nova concepció
de punt de venda com a ‘macrobotiga’. “Grans espais on pràcticament
puguis trobar qualsevol solució a la
teva necessitat, amb qualitat, amb
professionals que sàpiguen assessorar, amb estoc per poder satisfer
la teva demanda al moment i, sobretot, amb una bona atenció al client,
que al capdavall és la nostra raó de
ser”, assenyala Díez.

Creixement
Amb una gamma de 1500 referències, Barcelona LED creix a l’ordre
de 50 a 100 productes bimestrals
nous. El 2017 han crescut, com era
la tònica des del 2011, un 30% anual
amb gairebé 5 milions d’euros de
facturació. D’aquesta manera, una
empresa que va néixer amb 3.000
euros de capital social, ha anat
creixent i es planteja el 2018 amb
una projecció interessant, amb
Barcelona LED France funcionant,
amb l’objectiu de consolidar-se, a
més a més del creixement en línia
i l’aposta ferma pels Marketplace
més importants, com Amazon.

Augusto Díez, expert en il·luminació
LED i CEO de Barcelona LED, una
de les empreses referents del sector.
“S’ha de tenir en compte, això sí, que
el mercat del LED és un mercat altament competitiu i atractiu cosa que,
en moltes ocasions, afavoreix que no
se sigui del tot transparent sobre la
qualitat i efectivitat del producte que
es compra”, afegeix Ulises.
Després d’anys treballant en el mercat, Díez va detectar diversos obstacles amb els quals els particulars
i els instal·ladors s’enfrontaven a
l’hora d’adquirir productes lumínics
de qualitat. “La majoria estaven relacionats amb la varietat, amb les solucions que certs productes podien
oferir però que no estaven a l’abast
dels instal·ladors a curt termini,
amb el preu i amb l’espera que havien de suportar els clients per poder obtenir certs productes”. Arran

d’aquestes observacions va néixer
Barcelona LED el 2011, detallista especialitzat en il·luminació, que en
només 7 anys ja compta amb 5 botigues distribuïdes per Catalunya, una
a Palma de Mallorca i una altra a punt
d’obrir-se a França. ¿Com Díez i Barcelona LED van solucionar l’obstacle
que significava la solució a tots els
problemes abans exposats? Sent ells
mateixos els que importaven el producte i emmagatzemant-lo en tres
grans magatzems per tenir l’estoc
necessari per proveir les necessitats
dels seus clients al moment i, per un
altre costat, sent ells mateixos els
que controlen la qualitat del producte. “Som l’única empresa detallista en
il·luminació que fa arribar el producte directament de fàbrica al client final, cosa que significa tenir sempre
estoc i poder oferir preus molt competitius sense sacrificar en absolut la
qualitat –afirma Díez–, ja que per a

nosaltres és la principal carta de presentació. El millor client és el que repeteix per satisfacció”.
Conscients que el mercat va molt
ràpid en aquestes qüestions, Barcelona LED compta amb un equip de
R+D en continu funcionament que
prova les solucions que més es demanen, com els controls remots in-

tel·ligents sobre la llum, els sensors
de moviment i les plaques fotovoltaiques en kit d’ús per a vaixells i caravanes. “Tot és preciós, però fa falta
provar-ho abans. Nosaltres anem pas
a pas, necessitem provar-ho tot per
estar segurs de la qualitat que oferim. Una vegada hem vist, previst i
solucionat tots els inconvenients que
hi poden haver és quan fem el salt al
següent esglaó”.
www.barcelonaled.com

Control de l’eficiència
En la seva gairebé obsessió per la qualitat que ofereixen al client, Barcelona
LED ha invertit una suma important de diners en un ‘espectre-radiòmetre’, un
instrument molt potent i de molt alta precisió dissenyat per a l’anàlisi de la radiació produïda per qualsevol dispositiu que emeti llum. “D’aquesta manera podrem tenir un control exacte de l’eficiència lluminària i cromàtica. L’instal·larem
en el nostre punt de venda de Cornellà com a servei als nostres clients perquè
ells mateixos testin els nostres productes i, per què no, per a altres productes
que ja tinguin ells i que no siguin els nostres, a fi de poder calibrar el seu deteriorament”, afirma Díez.
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Andreas Fleischhauer, Director de Construction Chemicals Iberia de BASF

“La recuperació de la construcció és
tímida, però anem per bon camí”
Amb 114.000 empleats, BASF és l’empresa química més gran del món. A Espanya hi treballen més de 2.000
empleats, dels quals més d’un centenar formen part de l’àrea Construction Chemicals Iberia. El nou director
general de BASF Construction, Andreas Fleischhauer, ha arribat a Barcelona fa escassament tres mesos amb
un objectiu clar per a aquest 2018: continuar creixent a la Península a partir de la formació d’un equip de
persones capaces de portar a l’excel·lència la qualitat dels serveis i productes de la marca.
-¿A quin sector es dirigeixen?
Treballem per al sector de la construcció, en dos pilars: nova construcció i
manteniment. El més rellevant és que
som l’única empresa que treballem de
forma integrada, des del començament fins al final, des de l’extracció
del petroli i el gas fins a arribar pràcticament el consumidor final.
-¿Pot posar-me exemples de
l’aplicació dels productes?
En la producció de formigó i ciment
per a noves construccions s’usen additius, i nosaltres som líders en aquest
segment. Pel que fa al manteniment
de construccions ja existents, tenim
additius per protegir, impermeabilitzar, reparar… És molt important
el manteniment, perquè el formigó es deteriora amb el temps. Hem
treballat en projectes molt interessants, com en la impermeabilització
de ponts construïts en llocs humits i
que estan exposats a l’acció del vent i

Andreas Fleischhauer és fill de pares
alemanys, però va néixer, va créixer i
es va formar a l’Argentina. Va treballar durant 14 anys a Bayer i en altres
grans empreses de sectors diversos. “M’agraden els desafiaments
–assenyala Andreas–; per això, quan
em van proposar anar al Brasil, per a
mi va suposar un repte, primer amb
Bayer i, després, amb BASF.” Recentment, BASF li va proposar traslladarse a Europa i Andreas va demanar
treballar en un país llatí, “perquè aquí
es conjuga l’organització europea
amb la felicitat llatina, un lloc perfecte per iniciar un nou desafiament”.

-Vostè està familiaritzat amb el mercat de la construcció, encara que al

Brasil… ¿Ha observat diferències?
En realitat hi ha moltes coincidències, especialment en la relació amb
els clients. Al client espanyol li agrada la proximitat i la calidesa. En altres països europeus prioritzen la

-BASF és una empresa altament
implicada en la sostenibilitat i el
medi ambient.
És un dels pilars de la nostra companyia, tant a nivell mediambiental com
social i econòmic. El 2017 es va llançar
una campanya de sostenibilitat mitjançant productes que no perjudiquen el medi ambient. Per a nosaltres
és molt important invertir en innovació, busquem productes nous que reforcin la nostra política de respecte a
l’entorn.

qualitat i no cuiden tant les relacions humanes. Per a mi és molt
important conèixer el client i crear
afinitats.

-¿Quins són els seus objectius per a
aquest 2018?
L’objectiu és que BASF continuï
creixent a partir de la creació del millor equip de professionals. Sense
una bona base no es pot créixer, encara que la marca tingui prestigi i els
productes siguin d’excel·lent qualitat.
Durant l’any 2017, BASF ha crescut a
Espanya, i crec que aquest any encara serà millor.

-Aquí, la crisi econòmica ha afectat

www.master-builders-solutions.basf.es

FOTO: TONI SANTISO

l’aigua. També treballem en sistemes
per a paviments decoratius, els que
veiem en aeroports, indústries…

molt el sector de la construcció, del
qual sou proveïdors…
Quan em van dir “tens un nou desafiament a Espanya” només sentia la
paraula “crisi”, però a l’arribar he observat un ambient diferent. El client
comença a parlar-me de projectes, de
noves obres, d’objectius, sobretot en
el sector privat. Quan el sector públic comenci a projectar noves construccions, llavors podrem dir que s’ha
sortit de la crisi. De moment, la recuperació és tímida; però Espanya va per
bon camí.

Daniel Valhondo, gerent de Decopintor

Disseny, color i funcionalitat en
un mateix producte: la pintura
El disseny, l’interiorisme i els colors que ho vesteixen no són aliens a les modes
i tendències que sacsegen el nostre dia a dia sense adonar-nos-en. Amb el
començament d’un any nou comença la possibilitat de canvi i de renovació.
FOTO: TONI SANTISO

-¿Pesa més la decoració o la qualitat
de la pintura com a revestiment?
Cap d’aquests dos aspectes pot pesar més que l’altre, han de formar
un equilibri perfecte. La pintura és
un element de decoració, sense cap
mena de dubte, i s’ha de tenir molt
en compte ja que no és un element
que, a priori, puguem ni vulguem
canviar cada poc temps. A això s’hi
ha d’unir un necessari coneixement
dels diferents productes i de la seva
correcta aplicació per aconseguir, a
més a més de l’efecte decoratiu desitjat, la qualitat i la finalitat màxima
del producte escollit.
-El món de la pintura està
constantment en moviment i
incorporant noves tècniques i
tendències. ¿Quina pot ser la més
innovadora del moment?
Ara estem treballant molt el microciment i el ‘bas relief”.
-¿En què consisteix aquesta tècnica?
És una escultura 3D en escaiola a les

Després de treballar als EUA, Anglaterra, el Brasil i Colòmbia , i
després d’uns quants anys amb la
seu central a Canet de Mar, Decopintor obre a partir del mes d’abril
la seva oficina i showroom al carrer
Roger de Flor 314 de Barcelona.

parets. Sobretot estem portant
a terme logotips per a botigues i empreses i, per
“És
a particulars, noms
crucial la
de nens petits. És
qualitat
molt subtil i pràct ica ment pa sdel producte
sa desapercebut
i, al mateix nivell,
però quan hi ha
el coneixement
canvis de llum es
sobre la tècnica
nota a través de
l’ombra i l’efecte
d’aplicació”
és realment preciós. En alguns casos
fins i tot els pintem amb
pintura f luorescent que, a
la construcció, de la pinmés a més de ser un motiu de detura i de la decoració juntament
coració més, també proporciona un amb la qualitat dels productes amb
element pràctic, ja que així el nen o els quals treballem, cosa que ens
nena disposen sempre d’una font de permet oferir una garantia total de
llum que no destorba per poder dor- 3 anys.
mir però que, en certs moments, és
molt valuosa.
-¿Algun client ha fet ús d’aquesta
garantia?
-¿Què podem destacar de
No ha sigut necessari i des que treDecopintor?
ballem no s’ha fet mai efectiva. Com
L’exhaustiu coneixement del món de deia, és crucial la qualitat del pro-

ducte i, al mateix nivell, el coneixement sobre la tècnica d’aplicació. Et
poso un exemple amb l’aplicació del
microciment: el resultat és molt bo,
però l’aplicació és lenta i molt tècnica. Només si l’instal·lem bé podrem, a llarg termini, disfrutar tant
de la part estètica com de la seva
practicitat”.
www.decopintor.com
Tel. 622 895 609
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Rehabilitacions i Comunidad Schindler

Schindler: la importància de generar valor
afegit a la teva comunitat des de l’ascensor
La construcció contemporània està plena d’oportunitats per les quals
seguir millorant les nostres ciutats i el món en el qual diàriament ens
desplacem. Un dels aspectes més destacats en aquest sector
és la rehabilitació, ja que millora la qualitat de vida de les persones i el
valor de l’immoble que habiten. Per això, Schindler ofereix una mobilitat
segura i sostenible i torna la confiança dipositada pels veïns en forma
d’avantatges i descomptes amb la seva exclusiva Comunidad Schindler.
Els benef icis de la instal·lació
d’ascensors als edificis que encara
no en tenen és una oportunitat de
revalorització. Actualment, és una
de les demandes més sol·licitades
per les comunitats de veïns, ja que
el transport vertical resulta fonamental, especialment en el cas
de famílies amb nens, persones
amb capacitats diferents o d’edats
avançades.
A Schindler, empresa referent en
el sector dels ascensors i número u en escales mecàniques a nivell mundial, comptem amb una
filial pròpia, capital 100% Schindler Iberia, anomenada Helvetia Rehabilitaciones, dedicada íntegra-

ment a la rehabilitació. Amb ella,
garantim una planificació exhaustiva i un assessorament personalitzat durant tot el procés així com
el seu servei “clau en mà”, cosa que
permet al constructor o arquitecte
desentendre’s de tots els tràmits i
decisions tècniques.

amb tots els requisits necessaris.
Precisament, l’ascensor Schindler
3300 uneix a la perfecció funcionalitat i eficiència. Aquest model
destaca per la f lexibilitat amb la
qual és capaç d’adaptar-se a cada
instal·lació aprofitant l’espai de forma òptima.

Per a Schindler és fonamental la utilització de la tecnologia més puntera
i la reducció de l’impacte mediambiental de la seva activitat en tots els
seus processos, amb el fi d’arribar
al següent nivell de mobilitat urbana. Tot això es ref lecteix també
en l’exigència amb la qual portem a
terme els projectes de rehabilitació
perquè siguin complets i compleixin

Els edificis del demà amb les
novetats d’avui
A Schindler, hem volgut anar un
pas més enllà en el servei que oferim als nostres clients, tornant-los
part de la confiança dipositada en
la nostra companyia. D’aquest compromís, neix Comunidad Schindler,
el nostre programa de fidelització

del qual disfruten aquelles comunitats de veïns o particulars que
compten amb Schindler per al manteniment dels seus ascensors.
Comunidad Schindler és un projecte
que marca la diferència, ja que està
totalment pensat i dirigit als nostres
clients. Hem aconseguit unir moltes
comunitats que comparteixen gustos, en un espai en el qual els veïns

tenen protagonisme i es beneficien
de descomptes d’importants marques en viatges, vols, hotels, restaurants, compres, creuers, entrades
de cine i teatre, electrònica... Considerem que comunicar-nos a través d’un espai exclusiu ha sigut clau
per mantenir una bona comunicació
i connexió amb els nostres clients.
www.schindler.com/es

Tu felicidad nos mueve
No cambies de casa, cambia tu casa
Construye calidad de vida. Instalación de ascensores
en edificios sin ascensor

140

Más de 140 años
de experiencia

Profesionales
cualificados

Financiación
a medida

Ahorro
energético

Servicio llave
en mano

Gestión
de ayudas

El programa de descuentos
para los que confían el mantenimiento
de su ascensor a Schindler

www.comunidadschindler.es
Más clientes satisfechos en

www.helvetiaschindler.es

902 205 060
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