
LÍNIA PVC PER A PROFESSIONALS

LÍNIA ALUMINI PER A PROFESSIONALS

NOUS PANELLS

PORTES
PORTES PIVOTANTS
CORREDISSES
FIXOS

I SEPARADORS
PER A INTERIORS
EMPRESES/ COMERÇOS / HOTELS/ HABITATGES

OBERTURES

FORMATS

Dissenys per a separar grans i diàfanes sales, habituals en les empreses actuals, 
o petites habitacions que requereixen portes corredisses per a optimitzar el màxim 

l'espai i poder separar ambients.

Portes, portes pivotants, corredisses i fixos.
Dissenys i divisions totalment personalitzades 1 o diverses fulles de vidre.

Marc d'alumini amb una infinita carta d'acabats.

Noves instal·lacions PVC
C/ de Jordi Camp, 38-40. 08403 Granollers

Oficina central
C/Joanot Martorell s/n Pol.Ind. Jordi Camp 08403 Granollers. +34 938 604 216  info@grupovalverde.cat

INDIVIDUALS

PIVOTANTS CORREDISSES PANELLS FIXOS

DOBLES



NOUS PANELLS
I SEPARADORS
PER A INTERIORS

DISSENY, AÏLLAMENT
I FUNCIONALITAT

20.2200
ACOBLAMENT PORTA

20.2201
FULLA CORREDISSA

20.4500 20.3903

GRUPOVALVERDE
aluminio  pvc  

Aluminis Valverde amplia el seu catàleg de tancaments d'alumini per a interiors, 
amb la nova línia IDA de CentroAlum, nous tancaments per a respondre 
a les urgents necessitats de protecció i prevenció en els espais interiors
d'oficines, empreses, indústries, hotels, restaurants, superfícies comercials

Portes, Portes pivotants, corredisses i fixos

Habitatges
amb finalitats més estètics i funcionals,
com és el teletreball que ha arribat per a quedar-se
en moltes llars.

Separi i divideixi espais amb portes 
i panells fixos cuidant l'estètica.

Aporti funcionalitat, disseny i versatilitat,
a més de protecció i prevenció davant 
de les noves mesures sanitàries.

PROTECCIÓ ACÚSTICA I TÈRMICA
Millorem l'aïllament tèrmic i la protecció acústica, 

ideals per a sales de reunions, sales de vídeo-conferències, 
o altres usos totalment imprescindibles a partir d'ara.

INNOVACIÓ
I CONTROL DE LA PRIVACITAT

PERFILS

VIDRES AMB TECNOLOGIA PDLC

INFINITA CARTA DE COLORS

Vidres què canvien l'aparença amb un simple corrent elèctric, 
l'estat del vidre canvia de translúcid a transparent,

permetent així una total i clara visió a través del cristall, o un espai privat 
sense necessitat de cortines o altres elements

Gràcies la fabricació dels tancaments en les nostres instal·lacions, podem presentar-li 
separadors amb control de privacitat, amb les últimes tendències i tecnologia.

TRANSLÚCID TRANSPARENT

Disposem del color que requereixi el seu espai
amb l'ampli catàleg de colors RAL:

Acabats mat, mat texturats...
la màxima qualitat, certificada per Qualicoat i Qualital

MARC

COBERTOR PRESOR SIMPLE

FULLA TRANSVERSAL EXTERIOR PRESOR DOBLE


