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PLANTALECH

A prop d’Olot, en el Polígon de Begudà (Garrotxa) desen-
volupem la nostra activitat en unes instal·lacions d’última 
generació de més de 2500 m2. D’una petita empresa funda-
da l’any 1876, que es dedicava a la fabricació d’eines per 
al camp, hem evolucionat fins a esdevenir una empresa 
reconeguda en el sector de la construcció, per la fabricació 
i instal·lació de tancaments metàl·lics.

Sempre a la recerca de les últimes tecnologies i de nous  
materials, oferim solucions als nostres clients que compleixen 
amb les seves necessitats; les fabriquem amb el nostre 
coneixement artesanal i les inventem si no existeixen.

Disposem d’una àmplia zona d’exposició per poder atendre 
els nostres clients i poder-los ensenyar els nostres productes 
a tamany real, perquè es puguin fer una idea de com esdevindrà 
el seu projecte.

La nostra cultura sempre orientada al client i la constant re-
cerca de la feina ben feta, ens ha convertit en partners de 
marques reconegudes en el mercat així com d’arquitectes 
i constructors de prestigi. 

Us convidem a visitar-nos.

JOSEP MARIA
PLANTALECH
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QUÈ ENS DEFINEIX

Plantalech ofereix solucions fiables i de 
qualitat. Som experts en la fabricació 
i col·locació de tancaments d’alumini, 
acer i acer inoxidable amb vidres d’última  
generació i automatismes integrats. Escol-
tem, interpretem i aconsellem als nostres 
clients per poder-los oferir la solució que mil-
lor compleixi les seves necessitats.

Volem reforçar la nostra presència en el sec-
tor, col·laborant dia a dia amb els arquitectes 
i oferint-los solucions adaptades, personal-
itzades i fiables per cada projecte. Busquem 
constantment aquells productes que apor-
tin valor afegit i compleixin amb la normativa 
vigent, respectant el projecte de l’arquitecte.

El client és el principal pilar de la nostra 
organització; la seva completa satisfacció 
és el nostre objectiu. Apassionats per la 
nostra feina, a Plantalech busquem la per-
fecció. Cuidem i analitzem tots els detalls 
per aconseguir la màxima satisfacció dels  
nostres clients abans, durant i després de 
l’obra gràcies al nostre servei post venda.

MISSIÓ

VISIÓ

OBJECTIUS

PLANTALECH



Confiança: el nostre equip humà i ex-
periència avalen les nostres realitzacions.

Compromís: creiem en la feina ben feta 
i en la satisfacció dels nostres clients.

Qualitat: un equip de professionals al seu 
servei treballant amb les millors marques 
del sector.

Col·laboracions: creiem en l’esforç i en 
la superació recolzant l’esport i diferents 
projectes socials.

Innovació: constant recerca de sistemes 
que aportin valor afegit.

Cultura del client: capacitat d’escoltar 
i d’interpretar les seves necessitats.

Diàleg amb l’arquitectura: col·laboració 
constant amb l’arquitecte per la real-
ització del seu projecte.

VALORS
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A Plantalech, gràcies a la nostra 

tradició artesanal, també 

desenvolupem i creem solucions 

a mida per als projectes, per poder 

fer realitat les creacions de 

cada arquitecte.

Disposem d’un departament 

tècnic que estudia, desenvolupa

i dibuixa aquestes solucions 

en acer i/o en alumini perquè 

el taller pugui donar vida 

a cada projecte.
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La recerca de la perfecció és un 
element clau per la nostra em-
presa; i per això ens centrem en 
aquells proveïdors de reconegut 
prestigi en el mercat per la seva 
qualitat a la qual li sumem la nos-
tra experiència i el nostre saber-
fer a més de seguir totes aquelles 
formacions que ens permeten mil-
lorar dia a dia.



ARQUITECTES

Plantalech siempre comprende mis ideas y concep-

tos. Junto con su asistencia profesional, su eficiencia 

y su aspiración por la perfección elaboran soluciones 

para una arquitectura de más alta exigencia. Planta-

lech es un taller que comparte la misma pasión y la 

misma inquietud que yo: empujar los límites. 

Andrea
Marc
Buchmeier

“

”
PLANTALECH



La innovació i la professionalitat defineixen el seu ADN. En defin-

itiva, garantia de la feina ben feta.

Llongueras
Clotet
Arquitectes

“
”
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Un
Parell
d’Arquitectes
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PLANTALECH

De manera anàloga a l’estabilitat del tamboret de tres potes, l’èxit de qualsevol obra depèn 

de la bona entesa i treball conjunt dels tres agents implicats: promotors, industrials i tècnics. 

En aquest sentit valorem la capacitat de Plantalech per aportar solucions en fase de projecte 

i d’executar-les escrupolosament en fase d’obra.

“
”



Ignacio
Herrera
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El nostre estudi ha col·laborat 

amb l’empresa Plantalech, en 

diversos projectes de reforma 

i obra nova per a clients que va-

loren i aprecien la qualitat. Plan-

talech es diferencia d’altres em-

preses, en tenir una molt bona 

programació d’obra, i uns aca-

bats finals excepcionals.

“

”



Lucía
Ferrater
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M’agradaria esmentar la importància de l’estreta 

col·laboració que hauria d’existir sempre en tot pro-

jecte, entre industrial i arquitecte. Amb Plantalech, la 

constant col·laboració durant la fase de projecte i la 

forta complicitat durant el procés d’obra, sempre ha 

fet que s’aconsegueixin els millors resultats.

“

”



Arnau
Verges
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Treballar amb Plantalech és una tranquil·litat, ja que sé que 

el detall i la qualitat en l’execució sempre els preocuparà 

tant com a mi mateix. I, sens dubte, disposen d’un gran 

equip humà per a fer-ho possible.

“
”
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Cases
de Suro
Arquitectes
Emiliano López
Mónica Ribera

Foto
José Hevia

PLANTALECH



Casa
JR
Arquitecte
Lluís Prat

Foto
Marc Torra 
FRAGMENTS
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Casa
Gelosia
Arquitectes
Emiliano López
Mónica Ribera

Foto
José Hevia
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Casa
Mossegada
Arquitecte
Arnau Estudi d’Arquitectura

Foto
Marc Torra 
FRAGMENTS
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Casa
Pineda
Arquitectes
OAB
Borja García
i Lucía Ferrater

Foto
Joan Guillamet
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Casa
Closca de
Marunys
Arquitecte
UN PARELL D’ARQUITECTES
Eduard Callís
i Guillem Moliner

Foto
Pep Sau
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Casa
Menorca
Arquitectes
LUV Architecture & Design

Foto
Pol Viladoms
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Casa
da Rocha
Arquitecte
Architecture & Design

Foto
Pol Viladoms
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Casa
Retina
Arquitectes
Arnau Estudi d’Arquitectura

Foto
Marc Torra
FRAGMENTS



23
Noel
Alimentària
Arquitecte
Jordi Vayreda
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Liquats
Vegetals
Arquitecte
Alfonso Vigas

Foto
Alfonso Vigas
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Ter
Arquitecte
Joan Puigcorbé
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Plantalech
Arquitectes
Rosa Clotet
Jan Llongueras
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Hotel
Golf
Empordà
Arquitecte
Carles Ferrater
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Jutjats
d’Olot
Arquitectes
Jordi Ros
Jordi Sutries

Foto
Jordi Canosa
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One Ocean
Port Vell
Arquitecte
SCOB

Foto
Adrià Goula
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Entre 
Flocs
i Miralls
Arquitectes
Arnau Estudi d’Arquitectura

Foto
Marc Torra
FRAGMENTS
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Casa
Bastida
Arquitectes
Bet Capdeferro
Ramón Bosch

Foto
José Hevia
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Casa
Porxo
Arquitectes
Ramón Bosh i Pagès

Foto
José Hevia
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Rehabilitació
a l’Eixample
Arquitectes
Anna Truyol 
ARTCHIMBOLDI

Cristina Pons
NORDISTHINK
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Vivenda
Calella de
Palafrugell
Arquitectes
Pablo Ros
David Sentis

Foto
Karolina Moon Photography
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Casa
Unifamiliar
Begur
Arquitectes
Cordón y Canals Arquitectes

Foto
Lourdes Jansana
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Vivenda
Aiguablava
Arquitectes
Mano Arquitectura

Foto
Lluís Carbonell
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Rehabilitació
Sant
Gervasi
Arquitectes
Ferruz Decoradors

Foto
Ferruz Decoradors
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Montserrat
Mundo
Cerrado
Arquitectes
Andrea Buchmeier

Foto
Andrea Buchmeier
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Casa
Franc
Arquitectes
Ricard Galiana
i Yago Oliva

Foto
Nani Pujol



Integrats en el territori i les seves activitats, orgullosos de 

formar part del seu teixit industrial, esponsoritzem la Unió 

Esportiva Olot (Equip femení i masculí), el Club Patinatge 

Olot i el Club Hoquei Olot entre altres; i participem activa-

ment en les activitats culturals de la ciutat i la comarca.

Orientats al futur, conscients que tenim un territori a 

defensar i perquè apostem per les noves generacions, 

formem part del Cercle Euram Garrotxa i dels Joves 

Empresaris de la Garrotxa.

Perquè la recerca i la innovació formen part del 

nostre ADN, col·laborem amb aquelles fundacions 

que intenten fer el mateix, com la fundació Tommy 

Robredo, l’Organització de lluita contra la SIDA 

i la Lluita contra el càncer.
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