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Perquè els dies perfectes, que de sobte deixen de ser-ho, són cosa nostra

Tu segueix gaudint

Senzillament segurs
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Josep Maria Teixé, propietari de Casa Perris

Casa Perris aposta per 
la venda en línia

El que va començar sent una aposta més emocional  
que empresarial ha acabat sent una història d’èxit. De petit 

l’actual propietari acudia amb el seu avi a comprar productes  
a granel a una graneria fundada el 1940 i situada davant del 

Mercat del Born. El 2011 quan la botiga va tancar, ell la va  
tornar a obrir i va recuperar l’essència de les botigues a granel 

del barri. Ara afronten un nou repte, en la seva aposta de  
seguir creixent, a través de la venda en línia 

-¿Què trobaran aquells que 
vinguin a Casa Perris?
Tenim 900 referències que van des 
dels  productes clàssics com ara frui-
ta seca, llegums, arrossos, cereals, 
llavors, farines, muslis, espècies, fè-
cules, infusions; fins a altres que 
vénen de fora com ara llenties del 
Canadà o un arròs verd especial per 
arrebossar que es produeix al Nord 
del Vietnam. També venem produc-
tes elaborats com ara aigua de mar 
per cuinar, llets vegetals, melmela-
des, mels, xocolates, orxates, salses, 
purés artesans, pasta, vinagretes…

-¿I existeix un públic per a tanta 
varietat de producte?
Per descomptat que sí; i aquí radica 
part del nostre èxit, a més de la fei-
na i dedicació dels nostres professio-
nals. A Casa Perris vénen els veïns 
del barri de tota la vida que com-
pren fruita seca a granel i per Nadal 
torrons artesans. Però també perso-
nes aficionades a la cuina que volen 
productes d’altres països com l’arròs 
verd del Vietnam o aigua de mar o 
fruita o vegetals liofilitzats.

-¿També atenen nous hàbits de 
consum?
Efectivament, com ara esportistes 
que ens compren fruita deshidratada 
i la prenen durant la pràctica espor-
tiva. També servim a alguns restau-
rants de la zona i per descomptat 
els nombrosos estrangers que arri-
ben per recomanació. Per a ells veure 
així el producte exposat és una agra-
dable sorpresa. En general sí que puc 
dir-li que un 90% del nostre produc-
te té el seu origen en la dieta medi-
terrània cosa que significa que és un 
producte molt saludable.

-¿Amb quins productors treballen?
A Casa Perris defensem el produc-
te de proximitat, tant és així que a 
les etiquetes dels nostres productes 
d’origen local expliquem els quilòme-
tres que ha recorregut aquell produc-
te fins a arribar a la nostra botiga. I 
no només apostem per l’agricultor 
local sinó que treballem amb ells en 
la recuperació de varietats agrícoles 
tradicionals com la mongeta genoll 
de Crist o la mongeta del  Carai. Tre-
ballem amb més de 150 proveïdors 
i distribuïdors, amb els quals tenim 
una cosa clara: tant si el producte 
és a granel o no, com si és local o 

de fora sempre ha de ser d’altíssima 
qualitat.

-Van recuperar i van modernitzar la 
figura de la venda a granel.  
¿Per què creu que s’ha recuperat 
aquest model de compra?
No es pot comprar a granel en un super-
mercat. Comprar a granel és una expe-

Una nova botiga 
virtual el 2017 i 
una clara aposta 
solidària
Durant el primer trimestre del 2017, 
Casa Perris inaugurarà un nou ser-
vei de venda en línia que millorarà 
l’actual. Per internet, aquells clients 
que desitgin, podran accedir a més 
de 900 referències “exactament les 
mateixes que tenim a la botiga” as-
senyalen. L’aposta pel creixement 
virtual respon a l ’interès cada ve-
gada més gran pels seus produc-
tes (llegums, fruita seca, farines, 
tes, fruites deshidratades, etc.). 
“Hem apostat per una nova boti-
ga en línia abans que per obrir no-
ves botigues”, assenyala Teixé. Les 
comandes se centraran en una 
nova nau de 400 m2 que l’empresa 
està acabant d’adaptar a Barcelo-
na. Allà un equip de professionals 
s’encarregarà de preparar les co-
mandes, bé a granel o d’altres pro-
ductes ja envasats. Les bosses que 
s’utilitzaran seran 100% reciclables 
elaborades a partir de la canya 
de sucre. “El termini d’enviament 
serà d’entre dos i quatre dies i el 
radi d’acció inclou la penínsu-
la ibèrica i les Balears. En princi-
pi preveiem atendre un 5-10% de 
les comandes a través de la nos-
tra web (www.casaperris.com). Un 
aspecte a destacar és que els pro-
fessionals de la nau seran persones 
sordmudes, raó per la qual Casa 
Perris també fomenta la solidaritat 
amb sectors que tenen la incorpo-
ració al mercat laboral més compli-
cada que la resta. 

Casa Perris
Plaça Comercial, 2

El Born - 08003 | Barcelona
Tel. +34 933 19 55 48
www.casaperris.com 

riència única. N’hi posaré un exemple, 
aquí ve gent que es fa el seu propi pa i 
aquí ens compra diferents tipus de fa-
rina. La venda a granel ens fa saltar en 
el temps, les olors, els colors, el tacte, els 
sacs, els taulells de fusta…  A més a més 
es compra la quantitat justa que es ne-
cessita, és més econòmic i ecològica-
ment més responsable.

-¿Arriba el Nadal, què trobarem 
a Casa Perris orientat a aquesta 
època de l’any?
Per un costat, tenim tota la fruita seca 
que no hauria de faltar en una bona 
sobretaula de Nadal: avellanes de Vi-
lallonga del Camp; ametlles de les Gar- 
rigues, torrades per ells mateixos; 
orellanes; figues; panses... I per un 

altre costat, també tenim torrons ar-
tesans certificats de diferents gustos 
com els de xocolata o Xixona. Tam-
bé pengem receptes a Facebook sobre 
com elaborar postres nadalenques de 
forma senzilla. Una de les més exito-
ses és com cuinar polvorons de Nadal 
a partir dels productes de la nostra 
botiga. 

FOTOGRAFIA: TONI SANTISO
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Des del 1997, Chocolat Factory és un referent de disseny i innovació en el sector de la xocolata 
de qualitat gràcies als seus sorprenents productes 100% sense gluten.

Avui dia, Chocolat Factory 
compta amb 28 botigues repar-
tides per tot Espanya i el seu 
concepte exitós “es recolza en 
sis pilars clau: creativitat, in-
novació, comunicació, disseny, 
atenció al client i qualitat”, ex-
plica el seu director general, 
Vladimir Fileski. Amb una 
aposta decidida per un packa-
ging diferent i missatges que 
combinen l’anglès i l’espanyol, 
l’oferta de la firma amb seu a 
Sant Cugat vol anar “més en-
llà de la venda i continuar sor-
prenent els nostres clients però 

sempre sent coherents amb la 
nostra marca”, apunta.

Un Nadal diferent

Chocolat Factory sorprèn de 
nou aquest any amb el seu pack 
d’arbre de xocolata, en aquest 
cas, amb base de torró i nou pa-
cana, firmat pel mestre xocola-
ter Jordi Farrés, però també 
amb altres propostes dol-
ces com les galetes ginger-
man, elaborades amb un 
80% de xocolata i trossets 
de galeta francesa i cara-

L’evolució de les capses 
de bombons
Chocolat Factory ha fet evolucionar les capses de bombons tra-
dicionals amb els Treasures by Chocolat Factory, elaborats a mà i 
que aquest any es presenten també en format de 400 grams. Una 
altra proposta que destaca per l’originalitat és The Origin, una in-
novadora caixa groga que inclou deu plaques amb diferents tipus 
de xocolata ideal per compartir. Tot això sense oblidar la bombo-
nera de xocolata amb base comestible en forma de llàgrimes.

www.chocolatfactory.com
tienda.chocolatfactory.com

La xocolata sorprenent
CHOCOLAT FACTORY

Chocolat Factory és consoli-
dar la seva oferta per a empre-
ses. “Partint de la nostra gran 
experiència en el sector, volem 
donar-los la f lexibilitat per-

què puguin crear el seu propi 
packaging”, explica Fileski.

mel. També marquen tendèn-
cia les boles metàl·liques de 
Nadal amb pastilles de xoco-
lata al seu interior.
 En el capítol de dolços més 

tradicionals, destaquen les 
neules recobertes de xoco-

lata i els torrons, elaborats 
amb fruita seca, cítrics, pa-
lets d’ametlla o els innova-

dors torrons rodons.
Més enllà 

de seguir 
innovant, 

un dels ob-
jectius de futur de 

El multipremiat celler de Rabòs d’Empordà, a 5 Km de Garriguella, 
continua elaborant els seus vins amb varietats autòctones de garnatxa 

blanca, negra i vermella, samsó (carinyena) i macabeu. Segons la Guia de 
Vins de Catalunya 2017, la seva nota mitjana és de 9,39 sobre 10, i és el 

segon millor celler de l’Empordà. Tots els seus vins superen els 9,13 punts. 

Vins amb el caràcter 
de la garnatxa

CELLERS D’EN GUILLA

Si el 2015 aquest celler ja va 
guanyar el premi al millor vi 
dolç de Catalunya amb Sol i Se-
rena de Damigiana, una criança 
de 2 anys al sol en garrafa de vi-
dre; el 2016 dos vins més han 
rebut el Bacchus de plata en 
la seva categoria, concreta-
ment el Rec de Brau i el Bruel de 
l’Estany, tots dos del 2013.

Martí Vallés, enòleg i copropie-
tari de Cellers d’en Guilla junta-
ment amb Assumpta Bohigas, 
ens explica com són aquests 
vins: “el Rec de Brau s’elabora 
amb el cupatge de garnatxa 
negra i samsó, és un vi de mit- 
jana criança que envelleix en 
botes de roure americà durant 
vuit mesos. És una bona mane-
ra d’introduir-se en els vins de 
l’Empordà, amb una entrada 
enèrgica i afruitada i un gust 
de fruits vermells madurs. 
Una combinació perfecta tant 
per a peixos, arrossos, format-
ges i carns a la brasa”. Pel que 
fa a Bruel de l’Estany, Assumpta 
Bohigas descriu aquest negre 
criança, que passa 12 mesos en 
barrica, com “d’entrada potent 
però elegant, especiat, amb no-
tes balsàmiques que et recor-
den els boscos empordanesos 

plens de farigola i romaní. El 
pas en boca és cremós, tenint 
en compte en tot moment la 
fruita negra madura. És ideal 
per a carns vermelles i salses 
potents. Però també pot ser un 
vi per prendre sol i disfrutar de 
l’evolució de les seves aromes 
mentre es va oxigenant”.

La resta de vins de Cellers 
d’en Guilla són els blancs Ma-
genc, un vi jove, i Edith, un 
blanc de garnatxa vermella de 
sis mesos en barrica, tots dos 
ideals per a un públic jove que 
vol introduir-se en el món del 
vi. I juntament amb ells el Vi- 
nya del metge, un rosat jove que 
no ha passat per barrica, guar-
donat els anys 2014 i 2015 com 
el millor vi rosat de Catalu- 

nya segons la Guia de Vins de Ca-
talunya. Aquest rosat s’elabora 
100% amb garnatxa verme-
lla o grisa, una varietat que 
s’utilitzava només per fer vi 
dolç i que Cellers d’en Gui-
lla ha recuperat, i ha creat un 
vi afruitat, de llarga aroma, 
apropiat per als aperitius na-
dalencs. L’oferta la completa 
Garnatxa dolça, un vi dolç tí-
pic de l’Empordà que sempre 
ha tingut una gran tradició. 

Punts de venda
Celler de la Boqueria, 

Celler de Can Dani, Vini & Teca, 
Bodega Vinito i Temps de Terra. 

cellersdenguilla.com
Tel. 972 545 128 - 660 00 16 22

info@cellersdenguilla.com

Sònia Galtié i Dolors Sans, propietàries d’Acipenser

Acipenser, productes innovadors 
en contínua evolució

La innovació contínua defineix Acipenser, empresa importadora i 
distribuïdora exclusiva de caviar Kaspia a Espanya, així com creadora 

i productora de Truffe Façon Caviar, la tòfona amb aspecte de 
caviar, elaborada amb Tuber Melanosporum, la tòfona noble per 

excel·lència. La seva última novetat és la mantega trufada.

-Després de la Truffe Façon Ca-
viar, Acipenser innova de nou 
presentant la seva mantega 
trufada…
Volíem anar més enllà de la 
utilització del caviar de tòfo-
na com a topping (s’entén com 
a topping col·locar-lo per sobre 
d’un plat acabat) i, gràcies a la 
col·laboració amb el Campus 
de Turisme, Hostaleria i Gas-
tronomia (CETT), hem acon-
seguit un producte sorprenent 
elaborat a partir de mantega 
amb DO catalana i la nostra 
tòfona amb aspecte de caviar 
Truf fe Façon Caviar. També és 
innovadora la seva presenta-
ció, dins d’una llauna de ca-
viar de 50 gr i per menys de 
deu euros.

-¿On es pot trobar, junta-
ment amb la resta dels seus 
productes?
El nostre principal mercat són 
les botigues i els restaurants.
 Per una altra part, treballem 
amb empreses, per a les quals 
organitzem experiències gas-
tronòmiques al voltant del ca-
viar, la tòfona i altres productes 
d’alta gastronomia com el per-
nil ibèric i els formatges per 
exemple. 

-¿Tenen en cartera altres pro-
ductes per presentar en el 
futur?
Sí, la nostra inquietud és no 
deixar d’innovar i ja tenim dos 
nous productes gairebé prepa-
rats que llançarem l’any que ve. 

De moment, també hem creat 
el Club Gastronòmic Acipenser 
i organitzem un cop al mes una 
activitat amb els nostres socis: 
cursos de cuina, de tall de per-
nil, tastos de formatges, etc.

www.acipenser.net
www.caviarprivilege.com

twitter: @caviardetrufa 
 facebook.com/caviardetrufa

Tel. 935 727 928

Un toc de 
distinció amb 
el caviar albí

Especialistes en el món del 
caviar d’esturió des de fa 17 
anys, des d’Acipenser han fet 
un pas més amb la incorpo-
ració a la seva oferta del ca-
viar albí. Així mateix, serveixen 
als seus clients carn d’esturió 
fresca, per cuinar, i fumada, 
preparada per servir.
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Des del 1951, Freywille posa l’alegria de l’art i la passió en totes les seves joies. Sota la direcció del director general 
Friedrich Wille i la directora creativa Simone Grünberger-Wille, els artistes de Freywille combinen les seves habilitats  

i talent per crear col·leccions úniques mitjançant la tècnica de l’esmalt al foc. 

Tal com assenyala Friedrich 
Wille, “les nostres joies s’inspi-
ren en l’amor, l’alegria, la pas-
sió i les pintures dels mestres. 
Hem creat una nova catego-
ria de joieria, basada en l’art 
i la història. Som admiradors 
dels grans artistes i ells són la 
nostra font d’inspiració; en 
cada disseny busquem l’ele-
gància i l’atemporalitat”. 
 La passió per les tradi-
cions humanistes i filosò-
fiques d’Europa defineix la 
cultura Freywille, que valora 

FREYWILLE Barcelona
Passeig de Gràcia, 106

08008 Barcelona (Espanya)
Tel: +34 932 694 167

barcelona@freywille.com 
www.freywille.com

Joies inspirades en els mestres de la pintura
FREYWILLE FREYWILLE

Freywille té 104 ‘boutiques’ 
repartides en 37 països i 4 
continents, i en cadascuna 
d’elles la seva pròpia galeria 
d’art. La seva expansió conti-
nua i, amb la nova botiga en 
línia, la bellesa de les seves 
joies està a l’abast de tothom.

Totes les peces de Freywi-
lle es creen a Viena per mes-
tres artesans que custodien 
el procés secret de l’esmalt 
al foc. Com a artistes apas-
sionats i experimentats, 
garanteixen que la joieria Frey- 
wille és única i de la més alta 
qualitat.

per sobre de tot el poder crea-
tiu i l’art. “Aquesta és l’essèn-
cia que volem transmetre als 
nostres clients –assenyala 

Dr. Wille– , a tots aquells 
que saben valorar les 

peces de Freywille 
perquè són arte-

sania superior, 
obres d’art”.

L’esmalt al foc 
és un acabat 
elegant i, si se 
sap combinar, 

pot convertir-se en una joia 
totalment atemporal. Durant 
el procés d’esmaltat al foc, 
realitzat pels mestres de la 
tècnica a Freywille de Viena, 
són necessaris fins a 100 pas-
sos manuals per obtenir una 
placa d’esmalt al foc delica-
da i de color intens. La tècni-
ca i la personalitat dels colors 
proporcionen joies realment 
brillants, en les quals desta-
ca la brillantor daurada que 
caracteritza les col·leccions de 
Freywille.

Joaquim Laguarda, pare i fill, propietaris de Laguarda Joiers

“El client actual compra una joia per a tota la vida”
Ubicada en un lloc emblemàtic de Barcelona, 
com són Les Rambles, Laguarda Joiers 
compta amb més de cent anys d’existència, 
i és una empresa familiar que ja representa 
la quarta generació de joiers. El seu especial 
tracte amb els clients i el disseny de les joies 
que creen, sempre de manera artesanal, són 
les seves senyes d’identitat.

-¿Quan va néixer Laguarda 
Joiers i quina és la seva 
història?
Som una empresa familiar que 
comptem amb una llarga his-
tòria com a joiers des de fa més 
de 100 anys. La saga comença 
amb Joaquim Laguarda Baltà, 
que des dels 28 anys, es va con-
vertir en un professional de la 
joieria treballant en tallers de 
l’època. El 1916 va obrir la seva 
primera botiga a la Travessera 
de Gràcia de Barcelona, i anys 
després ens hi vam incorporar 
els seus fills Josep i Joaquim 
per aprendre l’ofici. El 1942 es 
va inaugurar la botiga que te-
nim actualment a la Rambla, 
i l’any 2005 vam fer una re-
modelació de l’establiment. 
Actualment, ja som la quar-
ta generació de joiers, i man-
tenim la tradició, la il·lusió i el 
saber fer del primer dia.

-¿Quina és la vostra 
especialització? ¿Què oferiu en 

la joieria?
Som joiers de tota la vida, i 
això fa que coneguem molt bé 
la nostra feina i l’ofici. Estem 
especialitzats en el disseny de 
joies i en la transformació de 
joies de tot tipus, amb encàr- 
recs personals. Som artesans, 
comptem amb taller propi i ens 
adaptem als requeriments dels 
clients. Oferim servei de taller 
de reparació de rellotges i la 
seva venda, al ser distribuïdors 
oficials de diferents marques. 
A més a més, som distribuïdors 
exclusius de la marca Grand 
Seiko, que s’ha introduït fa poc 
en el mercat i que està tenint 
una gran acceptació.

-¿Quina és la filosofia de 
Laguarda Joiers?
A més a més d’elaborar peces 
de joieria artesanals, el bon 
servei i l’atenció personalitza-
da al client és la nostra identi-
tat. Sempre diem que no tenim 
clients, tenim amics, a l’oferir 

un tracte molt familiar. Oferim 
un servei postvenda i repara-
cions de tot tipus. 

-¿Quines joies solen vendre’s 
més i en quines èpoques de 
l’any?
Les que més es venen són les 
que van dirigides a nadons 
acabats de néixer, polseres o 
arracades per a la comunió, 
aliances de casament, solita-
ris per a embarassades, anells 
per a celebracions especials, 

com els 25 anys de casats... I en 
el cas dels rellotges sol passar 
una cosa similar, especialment 
en els regals per a comunions. 
Pel que fa a les vendes, durant 
aquestes dates de Nadal i Cap 
d’Any sempre hi ha un aug-
ment de vendes, molt més que 
per Reis, encara que els mesos 
de juliol i setembre també són 
propicis.

-¿Com ha canviat el sector 
aquests anys?

Hem sabut mantenir la tradi-
ció i, a la vegada, adaptar-nos 
als canvis actuals. Acabem 
d’estrenar pàgina web i comp-
tem amb una botiga en línia 
on venem els nostres produc-
tes. És una eina més que ens 
ajuda a vendre a la botiga, 
perquè els clients ens veuen 
a la pàgina web i ens tru-
quen, i després acaben fent 
la compra a la botiga física. 
Aquí és on oferim el servei 
personalitzat. També estem a 
les xarxes socials, on obser-
vem moltes visites i l’interès 
dels usuaris per conèixer els 
nostres productes, hi ha una 
gran acceptació.

-¿Quines tendències en joie-
ria estem veient?
Veiem una tendència cap al 
classicisme, unes joies poc 
recarregades amb unes lí-
nies més estilitzades. Es fuig 
del més modern i, sobretot, 
es busca la durabilitat de la 
peça. És a dir, els usuaris com-
pren joies que no passen de 
moda i duren més. Abans es 
compraven un anell, pensant 
que en poc temps se’n com-
prarien un altre, ara en com-
pren un, però de més qualitat 
i més clàssic.

www.laguardajoiers.com
La Rambla de les Flors, 93 store 

08002 Barcelona

Tornem a vendre joies per a 
tota la vida i de més qualitat. 
La modernitat ja no s’estila 
tant; creiem que es compra 
menys, però quan es fa són 
joies de més valor i per a tota 
la vida. Ara es compren joies 
certificades perquè el client vol 
saber què compra, el material 
i què s’està venent. 

-¿Com utilitzeu les noves 
tecnologies a Laguarda 
Joiers?

CODI PROMOCIONAL WEB DESCOMPTE 5%: LAGUARDA5
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Xavier Alomar, director general de TEXTURA INTERIORS

“Aquest hivern apostem per 
teixits brillants, seguint les 

tendències de la moda”
Textura és una de les 
empreses líder en el sec-
tor de la decoració de la 
llar. Va néixer el 1979 amb 
l’obertura a Barcelona de 
la seva primera botiga 
especialitzada en moda 
tèxtil per a la llar, i des 
d’aleshores vesteix totes 
les habitacions de la casa. 
Des de fa uns quants anys 
també s’ha introduït en 
l’univers infantil amb la 
línia Baby&kids. 

Xavier Alomar, director ge-
neral de Textura Interiors, 
ens convida a descobrir 
infinites idees per regalar 
durant aquestes festes, per 
als xefs de la casa, per als 
més fredolics, per als deta-
llistes… I per equipar la casa 
durant tot l’any.

-El seu catàleg de productes per a la 
llar és molt extens… ¿Quines novetats 
ofereixen per a aquest hivern?
A més de la col·lecció per al dormi-
tori, llençols, fundes nòrdiques, co-
brellits, mantes i les col·leccions per 
a saló, bany i cuina, aquest any hem 
llançat una extensa col·lecció de ho-
mewear. Jaquetes, pantalons, samar- 
retes i sabatilles, dissenyats per Sita 
Murt en exclusiva per a Textura. Peces 
molt còmodes per sentir-te bé a casa. 
 També hem ampliat la gamma de 
farcits nòrdics, amb la novetat d’un 
producte natural i renovable com és 

el bambú, que a més té moltes propie-
tats i que estem convençuts que agra-
darà molt.
 Una altra de les novetats és que a 
partir d’aquest mes de desembre, 
tenim a totes les botigues una línia 
de tovalloles llises de cotó egipci de 
màxima qualitat, d’excel·lent absorció 
i suavitat, més resistents i duradores. 
 Per descomptat també ens agraden 
molt els plaids, mantes per al sofà o 
peu de llit. Presentem més de 30 mo-
dels diferents, tots ells molt agrada-
bles al tacte. Els plaids ajuden a crear 
ambients sofisticats i càlids al  mateix 
temps. 

-¿Quines són les tendències per a 
aquesta temporada pel 
que fa a dissenys, co-
lors, materials i 
textures? 
A  Te x t u -
ra podem 

trobar diferents 
estils dins de cada 
col·lecció, alguns de 
més elegants, altres 
d’atrevits, sofisticats… 
Per a aquesta temporada, 
Textura aposta per una col·lecció 
plena de teixits brillants, clàssics re-
novats, una gran varietat de textu-
res, seguint les tendències actuals en 
moda: amb lluentons, vellut… Sen-
se oblidar-nos de l’important que és 
treballar el color. Hem creat aquesta 
col·lecció amb molt afecte i conscièn-
cia per la moda i el món d’avui. 
 Entre les inspiracions per a la 
col·lecció, hi trobem “La seducció de 
l’hivern”, on els colors de les fruites 

d’aquesta època (fruites del  
bosc, vi…) recreen una 

sensació de rique-
sa i de confort a 

casa. 
Una altra de 

les nostres 
i n s p i r a -
cions és la 
Naturale-
sa; els co-
lors de la 
t e r r a ,  d e 
les fulles…, 

uns tons na-
t u r a l s  q u e 

e n s  a p o r t e n 
tranquil·litat. I fi-

nalment també vo-
lem destacar el joc de 

metàl·lics, contrastos entre bri-
llantor i mat. 
 A la nostra pàgina web es poden 
veure totes les novetats i moltes al-
tres idees per regalar durant aques-
tes festes. 

-Han crescut en 
nombre de bo-

tigues, però a ni-
vell global també va 

en augment la venda 
en línia. Parli’ns d’aquesta 

possibilitat.
L’abril de 2011 vam posar en marxa la 
botiga en línia i des d’aleshores el seu 
creixement ha sigut molt bo. A més 
de facilitar-nos les compres com a 
clients, podem consultar productes, 
veure les habitacions i imaginar-nos 
com podríem crear aquell ambient a 
casa nostra… Tot amb la mateixa aten-
ció que reben els clients a la botiga, 
però a través del món en línia, cosa 
que ens caracteritza com a marca.
 La idea és potenciar la “omnicanali-
tat”: compra on i quan vulguis, i t’ho 
entreguem on i quan vulguis. Oferim 
als clients les mateixes facilitats, si-
gui quin sigui el canal on compren. Si 
compres en línia, pots recollir la co-
manda a la teva botiga més pròxima, 
o t’ho enviem a casa. 
 A més a més, des de fa uns quants 
mesos, també tenim la possibilitat de 
comprar en línia des de la botiga, a 
través de l’iPad que té cada depen-
denta. En aquest cas, també oferim 
la possibilitat de recollir-lo a la boti-
ga, o enviar-ho directament a casa.

-No deixen de costat els més petits… 
Parli’ns de “Baby & kids”
Des de l’any 2005, també vestim les 
habitacions dels més petits de la casa, 
des del seu naixement fins que arri-
ben a l’adolescència. A Textura te-
nim especial interès a conèixer la 
personalitat i el caràcter dels nens 
per poder crear col·leccions amb què 
s’identifiquin i se sentin expressats i 

segurs en els seus espais més íntims 
(llits, bany…). Bressadores, mantetes, 
llençols, bosses de canastreta, pitets, 
nordisacs… tots els productes es dis-
senyen amb especial afecte: brodats a 
mà, cotó percala de 200 fils, puntes, 
etc. Són detalls que aporten qualitat 
i els distingeixen. 

-Des de fa dues temporades, heu 
llançat la col·lecció de roba homewear 
dissenyada per Sita Murt. ¿Què 
destacaria de la seva oferta i quin 
valor ofereix aquesta col·laboració?
Aquesta és la segona col·lecció de ho-
mewear que llancem, dissenyada per 
Sita Murt en exclusiva per a Textura. 
Com a experta a vestir la dona, Sita 
Murt dissenya les col·leccions Bea-
chwear i Homewear. D’aquesta ma-
nera, tenim peces de màxima qualitat 
i disseny a preus Textura. 
 En aquesta col·lecció tardor-hi-
vern 2016-2017 hem ampliat els es-
tils, perquè totes les nostres clientes 
s’hi sentin identificades i puguin tro-
bar la peça que es convertirà en el seu 
imprescindible. 
 Les col·leccions de homewear es ca-
racteritzen per la comoditat i la qua-
litat dels teixits. Això es ref lecteix en 
el joc de textures, suaus i acollidores. 
En la col·lecció de roba homewear es 
poden trobar jaquetes, samarretes i 
pantalons que combinen entre ells 
amb l’objectiu de crear total look que 
segueix la moda del carrer, i fins i tot 
es poden combinar amb peces de roba 
de l’armari.

Més de 90 botigues 
TEXTURA
Actualment hi ha 92 botigues TEX-
TURA repartides pel món, 80 a ni-
vell nacional i 12 d’internacionals. 
Aquest any 2016 han obert 12 boti-
gues a Espanya.

En totes les seves botigues, TEXTU-
RA ofereix un ampli assortiment de 
peces, marcant les tendències de la 
moda pel que fa a tonalitats i teixits, 
amb una excel·lent relació qualitat-
preu, creades pel seu equip propi 
de dissenyadors: peces DESIGNED 
in BARCELONA. 

Com a experts en el sector, coneixen 
i mimen el producte des del seu dis-
seny fins a la seva exposició a la bo-
tiga i assessoren els seus clients en 
aquells productes que més s’ajusten 
als seus gustos i necessitats. 

www.textura-interiors.com

La 
col·lecció 

homewear 
està dissenyada 
per Sita Murt en 
exclusiva per a 

Textura.

“Per 
a aquesta 

temporada, Textura 
aposta per una col·lecció 
plena de teixits brillants, 

clàssics renovats,  
una gran varietat de textures, 

seguint les tendències 
actuals en moda:  

amb lluentons,  
vellut…”
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Et portem el Nadal
a tot arreu
Perquè som l’única empresa de Transport Urgent a nivell nacional
amb més de 500 oficines pròpies, la qual cosa ens permet recollir fins
a última hora i entregar abans a un major nombre de poblacions.

El nostre millor regal és arribar a temps


