Taller de pedra artificial
armadura
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Mitjançant un procés artesanal, actualitzat amb la més avançada tecnologia,
aconseguim un alt estàndard tècnic de qualitat. A Predecat garantim la
qualitat i durabilitat de tots els nostres prefabricats, utilitzant exclusivament
armadura inoxidable per evitar futurs problemes d’oxidació.
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Predecat neix amb l’objectiu d’oferir als seus clients tot tipus de solucions en
la fabricació de pedra artificial a mida, donant resposta a les necessitats,
exigències i als canvis que es produeixen en el món de la construcció.

Al nostre taller de pedra artificial
fabriquem a la teva mida,
adaptant-nos a les necessitats
específiques de cada obra i amb
tota varietat de formes, matisos,
colors i acabats.
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Cornises
Gàrgoles
Pèrgoles
Arcs
Llindes
Caixes de persiana vistes
Recercats de finestres
Ulls de bou
Passamans / Cobremurs
Ampits
Columnes
Aplacats de façana
Escales / Graons

I totes les peces que requereixin
d’un disseny a mida.

La Pedrosa, 12-14
Pol. Ind. La Pedrosa
08783 Masquefa
Barcelona
Tlf. 93 772 77 07
Fax. 93 772 77 15
info@predecat.com
www.predecat.com
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Prefabricats Decoratius Catalunya

ESPECIALISTES EN RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ

Presentació
A Predecat portem anys oferint als nostres clients les millors solucions en tot tipus de
rehabilitació i restauració d’edificis, així com en la fabricació de pedra artificial a mida.
La nostra experiència i tècnica artesanal ens permet aconseguir la reproducció exacta de tot
tipus de peces ornamentals deteriorades pel pas del temps, que així tornen a recuperar el seu
estat i aspecte original.
A l’hora de fabricar, ens adaptem a les necessitats específiques de la seva obra i amb tota varietat
de formes, matisos, colors i acabats. A més a més, per garantir la durabilitat de les nostres peces
i evitar futurs problemes d’oxidació, només utilitzem armadura inoxidable.
Consulti’ns sense compromís qualsevol necessitat, estem a la seva disposició!

Taller de restauració i rehabilitació
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Què?
OBRA A REHABILITAR
El nostre taller de restauració i
rehabilitació és un instrument de
gran eficàcia per arquitectes i
dissenyadors, que sovint es troben
davant del repte de la reforma
d’immobles antics, amb peces
de gran valor estètic i artístic.
Rehabilitem tot tipus d’elements
ornamentals, aplacats de façana,
balustres, cobremurs, columnes,
mènsules, cornises i motllures,
escales i rampes, recercats de
portes i finestres...
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Qui?

ASSESORAMENT, DISSENY I PROJECTE
Partint de les teves necessitats,
els nostres tècnics especialitzats
elaboren un anàlisi de materials
i condicions de l’obra, comprovant
la viabilitat i elaborant el disseny a
mida i un pressupost personalitzat.
Ens adaptem a tot tipus d’acabats
i textures: buixardats, raspats,
polits, llisos...
I amb els òxids metàl·lics podem
aconseguir la reproducció del
color i de la tonalitat exactes.

4

Com?
CONFECCIÓ DEL MOTLLE
Comencem sempre amb la
creació del model a reproduir,
que posteriorment ens serveix
per a la confecció del motlle,
amb el qual fabriquem peces
idèntiques a les originals.

Quan?

FABRICACIÓ DE PECES I RESULTAT
El procés de fabricació artesanal
ens permet reproduir exactament tot
tipus de peces ornamentals, que així
recuperen el seu aspecte original.
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