“ens
mantenim
fidels
als valors
que ens
defineixen:

Filosofia
El nostre objectiu és tenir una bona comunicació des del primer moment, per a garantir el millor servei amb un assessorament personalitzat i una atenció in situ.
No només fabriquem i instal·lem productes de qualitat, sinó que també vivim aquesta
qualitat. Des de l’interacció amb el client, també en l’instal·lació i en el servei postventa. Complint així les seves necessitats al seu propi gust.

Qualitat i seguretat
Complint la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995) publicada al BOE el
1995.11.10. Amb la finalitat de promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per
a la prevenció de riscos derivats del treball.

Garantia
La garantia de Tendals Sangrà és per un període de dos anys incloent qualsevol defecte de fabricació i instal·lació. Excloent qualsevol avaria provocada per agents atmosfèrics (vents, tempestes, forces majors...), agents elèctrics (pujades de tensió,
llamps, interferències...), mal ús, manipulació del producte per personal no autoritzat
per Tendals Sangrà i el deteriorament habitual pel pas del temps.

Des de l’aportació de generacions passades, en la nostra primera seu
d’Agramunt, ens hem consolidat, en la nova nau a Tàrrega, com a fabricants i
instal·ladors de tendals i carpes . Creant espais confortables i funcionals adaptats a cada tipus d’arquitectura.
Aquesta activitat principal de tendals per a façanes, camions i de modernes
carpes de totes les formes i dimensions es complementa amb altres serveis
tradicionals com són els cortinatges, la tapisseria, les mosquiteres... .
Actualment, apostem per les noves tecnologies i materials de les firmes nacionals i internacionals més prestigioses per encarar-nos en un futur amb un
compromís eficient. Aplicant als projectes les solucions pertinents tant en espais exteriors com interiors.

“innovació,
diversitat,

qualitat
i servei.”
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ÚLTIMA GENERACIÓ
EN MAQUINÀRIA PER
A LA CONFECCIÓ
DE TENDALS
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BRACOS
INVISIBLES
BRACOS
INVISIBLES

COFRE

Sistema utilitzat per balcons i façanes de grans dimensions caracteritzat per la seva facilitat de muntatge i instal·lació.
Es fabrica en una sortida màxima de 4.50 i una amplada que va des dels 2 als 7 m.; a partir de 6 m,
utilitzarem tres braços i un suport de rodets.

El model COFRE, com el seu nom indica, consta
d’una caixa frontal que millora la protecció de lona i
contribueix la millora en l’estètica de la instal•lació.
Tot això s’aconsegueix gràcies al disseny dels perfils que emboliquen literalment la lona del tendal,
així doncs, un cop tancat, el nivell d’autoprotecció
dels agents meteorològics és excel•lent.

La subjecció pot ser frontal, en sostre o entreparets.

Tota la tornillera i passadors són d’acer inoxidable.

Tota la tornillería i passadors són d’acer inoxidable
(A2) i les peces porten incorporades casquillos autolubricats de llautó.

Els perfils estan elevats pel distintiu QUALICOAT i
els acabats dels accessoris estan lacats en polièster i prèviament tractats amb xorro d’arena, desengràs, fosfatat, rentat i passivitat cròmic, tot amb la
normativa de la CEE.

Aquest model de tendal pot ser manual, motoritzat
i automatitzat.

El tendal cofre pot ser manual depenen del model,
motoritzat i automatitzat.

sistema que
protegeix el
teixit i el propi
mecanisme quan
està recollit
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PUNT RECTE AMB COFRE
Aquest model complementa les prestacions del punt recte amb les de cofre; és a dir, té el sistema ART SYSTEM de
transmissió interna de la tensió als braços i autoprotecció de la lona i el propi sistema.

TENDAL
TENDAL STOR
STOR
Utilitzat essencialment per balcons, fàcil instal·lació i utilització. El seu funcionament és manual amb una manivela
Els braços es poden col·locar en tres posicions, vertical, tensat o estés amb un inclinació de 50 cm.

´
PUNT
PUNT RECTE
RECTE AMB
AMB TENSIO
TENSIO
Sistema utilitzat en finestres, ventanals i balcons pel seu
abatiment frontal dels braços permeten suportar millor les
ventades.
Les seves característiques més destacades el sistema ART
SYSTEM als braços i la versabilitat de col·locació que pot
ser al sostre, frontal o entreparets.
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ART SYSTEM és un sistema de transmissió interna de la
tensió a través d’una cinta plana i flexible. Aquest va minorant la tensió a mesura que el tendal es va desenrotllant, a fi
de no sotmetre la lona ni els suports a forces innecessàries
quan el tendal estigui recollit.
Aquest model de tendal pot ser manual, motoritzat i automatitzat.
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MODEL
MODEL ENROTLLABLE
ENROTLLABLE AMB
AMB SIRGUES
SIRGUES

TENDAL
TENDAL PARAVENT
PARAVENT

WIND-BLOCKER
WIND-BLOCKER

Utilitzat per vidrieres o obertures de petites o de grans dimensions, es tracta d’un sistema ideal per un lloc
en condicions climatològiques dures (vent, aigua).

Sistema ideal per tancaments verticals , tan en obertures d’obra com per complementa lateralment instal·lacions
d’estructures.

El sistema Wind-blocker es caracteritza principalment per
la seva hermeticitat, degut a que la lona va guiada, en els
seus dos extrems, per una varilla d’alumini al llarg de tot
el recorregut vertical per les guies. Aquesta millor tècnica
permet que, davant els esforços frontals del vent, la lona
no es pugui sortir de les guies.

L’accionament pot ser manual, motoritzat o automàtic.

· tendal vertical guiat per varilla o per sirga.
· elegant acabat i versatilitat d’ús.
· solució en espais arquitèctonics no es pot instal·lar tendals amb sortida.
· instal·lació en exterior o interior, aportan privacitat
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Destaca per la seva facilitat d’anclatge i tensió de la lona;
gràcies a un sistema d’ancoratge que permet la fixació de la
lona al final del recorregut com en altres poscicions.
Utilitzat per evitar les corrents d’aire i donar privacitat en el
lloc. El material emprat pot ser opac, transparent o la combinació dels dos.
L’accionament pot ser manual, motoritzat o automàtic.

Incorpora un cofre a la part superior per una completa
protecció de la lona quan el tendal està recollit. Aquest
cofre destaca per la seva facilitat de muntatge i desmuntatge en operacions de manteniment ja que al ser registrable (opció de desmuntar el perfil visera) es pot extreure
el tub d’enrotllla sense necessitat de treure el cofre complet.
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TANCAMENTS
TANCAMENTS
PER
PER TERRASSES
TERRASSES
O
O BARS
BARS

PERGO - RAIN, nou sistema de tendal pla ( pèrgola ) especialment dissenyat per la
protecció solar i contra la pluja, permeten l’evacuació de l’aigua per unes canals.

Instal·lacions idònies per condicionar espais exteriors, separar ambients i guanyar
metres útils en vivendes, bars, patis, restaurants... D’una manera fàcil i pràctica.
Tancaments totalment hermètics i retràctils.
Combinació de sostre amb tendals horitzontals i laterals amb tendals verticals, cortines o vidrieres.
VERSIPLAN, tendal pla, aportan aïllament
tèrmic i economia en la climatització de
l’espai
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Tot tipus de models, materials i colors que
permeten donar una estètica adequada a
l’instal·lació.
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TENDAL
TENDAL
PLEGONS
PLEGONS II
PERGOLES
PERGOLES

Les pèrgoles es caracteritzen per la
seva gran adaptació i integració a qualsevol tipus d’entorn, des del més rústic fins
al més avantguardista. Són capaços de
convertir un espai, que abans era infrautilitzat, en ple de vida.
Amb l’experiència adquirida al llarg dels
anys en la creació de pèrgoles a mida,
oferim una gamma de tendals per a pèrgola depenent de la necessitat i estil que
es vulgui projectar.
		

Tendal plegons utilitzat per terrasses i
pèrgoles de grans dimensions, es tracta
d’un sistema ideal per un lloc en condicions climatològiques dures (vent, aigua...).
L’accionament normalment és mitjançant
corda i politges però poden anar motoritzat o automatitzat.
Es pot col·locar entreparets, amb una
porteria frontal o tipus pèrgola.
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Pèrgola de fusta
Pi laminat amb tractament autoclan i acabat envernissat
LASUR.
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PARASOL
Aconsegueix dominar l’ombra, amb els nostres
parasols podràs crear la teva pròpia ombra on
vulguis en el lloc i en el moment ideal. L’ombra
ràpida i mòbil a la mida de la teva terrassa.
La gran varietat de materials i colors en els
teixits ens ofereixen la possibilitat d’aportar-li
a un espai de la nostra terrassa la funcionalitat
necessària i el disseny just perquè s’integri de
manera excel·lent a l’entorn.

CAPOTES
Utilitzades per finestres i comerços, molt decoratives i ens eviten que entri el sol pels laterals.
El sistema de plegat és mitjançant una corda i
unes politges, però també es pot motoritzar.

CARPES
Per terrasses de bars, restaurants o qualsevol espai que es vulgui protegir de les inclemències del temps, sempre
d’una manera fixa. Fabricació i muntatge de tota mena de carpes i lones tensades a mida a la disposició del client.
L’estructura és de ferro o d’alumini. La coberta i les cortines laterals són de lona ignífuga M-2 lacada a dos cares i
tractada contra els fongs. Hi ha un àmplia gama de colors.
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COBERTORS
COBERTORS DE
DE PISCINA
PISCINA
Ideal per la protecció de la piscina durant els mesos d’hivern,
per mantenir la bona qualitat d’aigua; per això, la lona consta
d’una capa de color negre que evita el pas de la llum i la proliferació de fongs i algues.

PORTES
PORTES RAPIDES
RAPIDES II
CORTINES
CORTINES DE
DE PVC
PVC

Un porta ràpida és un porta flexible i lleugera, d’ús
industrial intensiu, que gràcies a la seva velocitat
d’acció, disminueix al màxim les corrent d’aire, les
pèrdues de temperatura i facilita la fluidesa de tràfic.
La millora de les condicions de treball, la seva redibilitat i l’economia en les despeses energètiques
fan d’aquestes portes una inversió ràpidament
amortitzable.
Pel seu disseny i versabilitat, la porta ràpida permet la seva adaptació a multitud d’entorns i la seva
incorporació té una bona justificació tant pràctica
com econòmica.
Les cortines són portes correderes molt útils i versàtils per a qualsevol punt de sortida dels tallers.
És, a més, un sistema molt ecnòmic.

funcional
pràctiques
segures
ràpides
versàtils

Fabricació pròpia
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´´
TENDALS
TENDALS CAMIO
CAMIO

tota mena de tendals de camió: tauliners, semitauliner,
enrotllables, plegables, banyera, per l’agricultura...

´´ II IMPRESSIO
´´
RETOLACIO
RETOLACIO
IMPRESSIO
GRAN
GRAN FORMAT
FORMAT
Disposem de la tecnologia per fer impressions digitals de gran
format en un gran varietat de suports en lona, en vinil, en canvas,
en paper fotogràfic, en lona microperforada... Impressions tan
per exterior com per interior. Realitzem el muntatge i la confecció
d’impressions a les necessitats del client.
Tenim plòter de tall de vinil per la realització d’adhesius amb logotips, lletres, números, etc. Aconsellem i utilitzem el material necessari en cada aplicació. Fem muntatge d’adhesius damunt de
qualsevol superfície: vidre, metracrilat, PVC, lones... .
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