A GARCIA FAURA comptem amb una divisió
especialitzada en equipaments hotelers. Una correcta
concepció i un bon manteniment dels tancaments
d’alumini del vostre establiment són fonamentals per
garantir el confort, la seguretat i el benestar dels
vostres hostes.

Oferim servei integral de nova construcció, rehabilitació
i manteniment de murs cortina i tancaments d’alumini
per a hotels, amb primeres marques i mitjançant un
equip de treball especialitzat, format per arquitectes,
enginyers i instal∙ladors preparats per satisfer les
vostres necessitats.

L’opció de contractació directe de treballs d’alumini i
vidre us permet estalviar costos d’intermediaris. Per
això, a GARCIA FAURA som un excel∙lent aliat per al
vostre hotel.

ASSESSORAMENT A MIDA
Quina tipologia de finestres es la més adequada per al
vostre Hotel? Encara teniu tancaments de fusta i
voleu renovar‐los amb la mínima actuació possible?
Heu de mantenir el color exterior de les finestres però
voleu un aspecte diferent a l’interior? Una bona
elecció del sistema de tancaments pot suposar un
percentatge important en el global del pressupost*.

AÏLLAMENT ACÚSTIC
Teniu problemes de sorolls? Els que pugen d’aquell
carrer ple de turistes i que molesten la parella que vol
descansar. El del camió d’escombraries que no deixa
dormir als vostres hostes. El del bullici d’aquella
avinguda tan transitada que teniu a tocar de les
habitacions... Realitzem un estudi personalitzat de les
vostres necessitats per guanyar aïllament acústic*.

ESTALVI ENERGÈTIC
Quant gasteu en electricitat i calefacció al cap de
l’any? La pujada de tarifes us obliga a repercutir‐ho en
el preu de les habitacions? Hi ha una altra solució. Un
bon tancament d’alumini combinat amb un vidre
d’altes prestacions us garanteix un elevat estalvi
energètic*. Major eficiència, millors resultats.

SOLUCIONS CONTRA VANDALISME
Que les portes i finestres no es converteixin en un
maldecap per a la seguretat del vostre establiment.
Necessiteu tancaments d’alta robustesa, vidres
dobles o tanques de seguretat. Eviteu les sorpreses
desagradables als vostres clients: protegiu‐los de sí
mateixos o del mal comportament de tercers.
Seguretat també és sinònim d’estalvi*.

