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K I T ’ S 

“La manera de dissenyar espais ha canviat”
Eduard Vidal, gerent de Kit’s Obres S.L

Kit’s va començar fa 30 anys amb un botiga de mobles a Manlleu, però la 
demanda dels clients, els canvis en el sector i les inquietuds personals van fer 
que l’Eduard Vidal decidís deixar de ser un venedor de mobles per esdevenir 

un dissenyador d’espais. Ara, al costat de l’Enric Martí, dirigeixen un grup d’em-
preses que ofereix obres integrals i que s’ocupa de gestionar tot el procés.

-Què us diferencia de la 
competència?
El que ens diferència és que tenim l’estructura 
per dur a terme l’execució i la direcció d’obres. 
Confeccionem els pressupostos segons els 
projectes, gestionem el procés de construc-
ció de principi a fi, contractem els industrials 
necessaris, comparant les despeses per a ob-
tenir els millors preus i la millor qualitat pels 
nostres clients. Planifiquem l’obra per complir 
amb els terminis, certifiquem la qualitat dels 
materials i el control del pressupost. Tot això 
ens permet ser els únics interlocutors durant 

el procés de l’obra, assumim la responsabili-
tat de la feina. L’objectiu principal és que els 
nostres clients s’estalviïn tots els problemes 
que comporta fer una reforma, una obra o una 
rehabilitació: gestionar totes les feines, lega-
litzacions, aspectes formals i estètics, certifi-
cacions, parlar amb els professionals, complir 
amb els terminis d’entrega... 

-En quins àmbits treballeu?
Al marge de fer projectes “clau en mà”, comp-
tem amb un equip de professionals especia-
litzat que coneixen les darreres tendències en 

mobiliari per a la llar i l’oficina. Som un equip 
que es dedica al disseny d’interiors, format per 
interioristes i arquitectes encarregats de des-
envolupar projectes bàsics, executius, càlculs 
estructurals i gestió de llicències. I també te-
nim un equip d’especialistes en cuines i banys; 
som distribuïdors de la marca Santos. 

-Hi ha “respecte” a l’hora de fer 
obres a casa, ens dóna la sensació 
que mai s’acaben...
En som conscients i, per això, ens hem espe-
cialitzat en eliminar les preocupacions als nos-
tres clients. És cert que les obres afecten en 
el dia a dia de les famílies, però amb la nostra 
experiència d’anys aconseguim que l’impacte 
sigui mínim i que sempre es compleixin els 
terminis. 

-Cóm ha evolucionat el disseny 
d’interiors i el sector del moble en 
general? 
Ara som en un moment en el qual s’imposa 
l’estil vintage, materials nobles i espais més 
naturals, especialment en ambients comer-
cials. Pel que fa al mobiliari, s’han produït molts 
canvis en els darrers anys. La tendència, com 
en d’altres sectors, és el self service, amb la 
finalitat de reduir costos; però per a nosaltres 

Què és Kit’s avui?  
30 anys d’experiència

Un equip multidisciplinari i diferents 
àrees formen l’actiu principal de Kit’s. 
L’organització interna de l’empresa, for-
mada a partir d’equips especialitzats, 
els permet un tracte directe i proper i 
realitzar des d’obres en espais reduïts, 
como la cuina o el bany, fins a projectes 
integrals d’habitatges, oficines o espais 
comercials. 

Al marge del showroom, disposen d’un 
estudi de 200 m² on es desenvolupen 
els projectes i es gestionen els tràmits 
administratius, així com un magatzem 
regulador de 1.000 m² amb un equip 
d’instal·ladors que s’encarreguen de fer 
els muntatges a casa del client.

www.kitsinteriorisme.com

aquest sistema ha minvat l’atenció persona-
litzada i professional, en la qual cada dia hi 
creiem més per un sector de públic en con-
cret. D’aquí la idea de crear un showroom de 
400m² en lloc d’una botiga convencional de 
mobles, volem mostrar tot el que es pot fer a 
partir d’un projecte. Hem passat de ser vene-
dors de mobles a venedors d’espais.

T H E M A T I C  P A R A D I S E

Piscinas temáticas Premium,  
más que una piscina un paraíso 

Marc Leiro, socio fundador de 
ThematicParadise

E
n 2009, tras más de 15 años 
trabajando en la empresa 
familiar Piedra Natural Lei-
ro, Marc Leiro, descubrió 

las piscinas temáticas Premium. 
Emigró en 2010 y desde entonces 
ha recorrido Brasil y EE.UU for-
mándose tanto en la concepción 
de proyectos y diseño 3D, como en 
la construcción de estas piscinas, 
trabajando junto con los que para 
él, son los mejores especialistas del 
mundo reproduciendo Roca y cons-
truyendo este tipo de proyectos. 

-¿A qué se refieren cuando 
hablamos de piscinas Premium?
A piscinas que tienen identidad propia. 
Exprimen al máximo el potencial del local, son 
diferentes y despiertan sensaciones sólo con 
verlas. Son piscinas que incorporan la última 
tecnología en equipamientos y materiales co-
mo revestimientos poliméricos de arena que 
simulan playas o morteros txt. Son Espacios 
pensados al detalle, llenos de elementos fun-
cionales, complementos exclusivos y confort. 
Conforman algo estéticamente muy bonito y 

que está perfectamente integrado en su lugar 
conviviendo en armonía con su entorno. 

-Desde ThematicParadise hablan 
de un concepto, Outdoorliving…
Estamos hablando del nuevo paradigma de 
las sociedades avanzadas: el outdoorliving, 
vivir la naturaleza de forma integral y comple-
ta en cualquier época del año. En el caso de 
las piscinas de temática natural, que son mis 
preferidas, son espacios que reproducen con 
gran realismo un rincón natural idílico pero he-
cho a medida y lleno de extras y confort, con el 
agua viva como elemento natural central, co-
mo núcleo ornamental del paisaje del jardín.

-¿Ya están realizando algunos 
proyectos en Catalunya?¿Para quién 
trabajan?
Nuestro cliente es aquella persona que quiere 

algo diferente en su jardín, una piscina hecha 
a medida, exclusiva, cómoda y perfecta. Estoy 
de regreso trabajando en Catalunya desde 
Junio, en breve vamos a reformar un par de 
piscinas en domicilios particulares, que dejarán 
de ser el clásico elemento aburrido, de líneas 
geométricas e incrustado en la tierra de forma 
artificial , y pasarán a integrarse a la naturaleza.

-¿Qué beneficio supone realizar una 
de sus piscinas?
Ganar en calidad de vida, en sentirse 

afortunado gozando de su jardín incluso 
en invierno, ya que son piscinas climatiza-
das. Además el inmueble se revaloriza ya 
que se diferencia del resto y es exclusi-
vo. Cuando se trata de un restaurante o 
un hotel supone una inyección de vitali-
dad al negocio ya que gusta a todo el 
mundo y la piscina Premium de cualquier 
temática ya de por sí es un reclamo para 
los visitantes. 

-¿Cuáles son lo planes de futuro de 
ThematicParadise?
Crecer de forma ordenada , haciendo las 
cosas lo mejor posible ya que nuestros 
proyectos son complejos y laboriosos. Ante 
todo conservar el espíritu fundacional: con-
vertir los sueños de nuestro cliente en rea-
lidad y transformar su jardín en algo real-
mente bonito y elegante que jamás pasará 
de moda. 

www.thematicparadise.com


