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millores a la llar                                                                                       pàgines especials
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Josep Maria Brugueras i Lola Freixa al seu establiment. ALBERTO TALLÓN

EL TALLER DE LES CORTINES

Protegir la llar del sol i la calor

Evitar que l’interior de 
la llar augmenti de 
temperatura a l’estiu 

és possible si instal·leu arti-
cles que afavoreixen el con-
trol solar com, per exemple, 
les cortines tècniques. A 
l’exterior us podeu decantar 
pels tendals, les enrotllables 
d’exterior o els para-sols, en-
tre d’altres. L’empresa ha tri-
at aquesta línia de negoci 
com a aposta de futur per-
què són productes que per-
meten controlar l’entrada 
de llum solar i ajuden a mi-
llorar la qualificació energè-
tica de l’habitatge. Un d’ells 
és el “papyrus”, un nou ma-
terial translúcid que està in-
dicat per a les cortines en-
rotllables, els pannells japo-

nesos i les mampares que és 
fàcil de netejar, resistent i 
antiadherent a la pols i la 
brutícia. 

L’establiment, al capda-
vant del qual hi ha Josep 
Maria Brugueras, té un es-
pai exclusiu Bandalux amb 
els productes que ofereix 
aquesta empresa de referèn-

cia a Europa. També troba-
reu a la botiga un ampli ven-
tall de cortines, estors, vene-
cianes, pannells japonesos, 
mosquiteres, tapisseria i ro-
ba de la llar, entre d’altres.  

6.000 EUROS 
De Lola, el Taller de les Cor-
tines és un dels comerços 
habituals de la campanya 
dels 6.000 euros. Hi partici-
pen des de la primera edició 
i reconeixen que és una ini-
ciativa encertada que con-
tribueix a la difusió del ne-
goci. Mai la butlleta guanya-
dora ha sortit d’aquesta ten-
da, tot i que són molts els 
guanyadors que han aprofi-
tat el premi per comprar en 
aquest establiment ◗

MOLALUM

Qualitat, preu i bon servei

Fa setze anys que José 
Manuel Iniesta va 
muntar aquesta em-

presa dedicada a la fabri-
cació, instal·lació i mante-
niment de tot tipus de tan-
caments en fusteria d’alu-
mini i vidre, que proporci-
onen un millor aïllament 
tèrmic i acústic i que con-
tribueixen a un estalvi 
energètic.  

Un dels productes més 
sol·licitats a Molalum són 
les finestres i portes per a 
obra nova o rehabilitació 
d’habitatges, que es com-
plementen amb mampa-
res de bany, ballestes de 
seguretat, mosquiteres, 
tendals i tanques, entre 
d’altres instal·lacions. “Ens 

demanen molt la perfile-
ria d’alumini amb trenca-
ment de pont tèrmic i el vi-
dre intel·ligent ‘guardian 
sun’, que no deixa passar el 
fred ni la calor, però sí la 
llum”, comenten. Per a fus-
teria eficient ofereixen des-
comptes especials.  

Molalum sempre incor-
poren les novetats que sur-

ten al mercat com són, per 
exemple, les persianes Gri-
esser (model metalunic) o 
la incorporació de l’última 
generació en automatis-
mes i motorització per a 
persianes de Somfy. “Te-
nim la distribució a la zona 
dels productes exclusius 
per al subministrament i 
col·locació en tendals i 
pèrgoles de protecció so-
lar i pluja Tivanti.” 

Molalum és una de les 
empreses adherides al 
protocol de bones pràcti-
ques per a la reforma i 
condicionament dels ha-
bitatges, que acredita que 
compleixen amb les obli-
gacions legals de les matei-
xes obres ◗ 

José Manuel Iniesta va muntar l’empresa el 1998. ALBERTO TALLÓN

Molalum 
C. Guillem de 

Muntanyans, 26 
Terrassa (Segle XX) 
Tel.: 93 783 43 40 

www.molalum.com

De Lola, el 
Taller de les 

Cortines 
C. del Pare Font, 116 
Terrassa (Segle XX) 

Tel.: 93 731 55 38 
www.delola.com

Assessorament 
i consulta  

Els petits fabricants són 
els que tenen un con-
tacte més directe amb 

el client. Coneixedors de la 
importància d’un bon aïlla-
ment, informen i assessoren 
sobre allò que convé a la se-
va llar. Saben, per exemple, 
que la calefacció i la refrige-
ració d’un habitatge repre-
senten quasi la meitat de 
l’energia consumida a l’any 
i, per això, insisteixen en la 
importància d’uns tanca-
ments de qualitat. Només 
una dada: entre un 20 per 
cent i un 40 per cent de la 
despesa en calefacció i aire 
condicionat s’escapa per les 
finestres. Són els experts els 
que orientaran el client so-
bre la conveniència de triar 
portes o finestres (amb tren-
cament de pont tèrmic, de 
PVC, d’alumini...), persianes 
(amb comandament a dis-
tància, a motor, manuals...), 
baranes, mosquiteres o cor-
tines, entre diverses opci-
ons. 


