Lloguer
de cúpules
geodèsiques

Esfèric som un equip
de joves fusters i
arquitectes que estimem
la fusta, apostem per la
sostenibilitat i treballem
de forma creativa
i innovadora des de
la Garrotxa.

Catàleg 2021 - 2022

Projectes a mida
Al nostre taller desenvolupem i construïm
tota classe d’elements amb fusta
massissa. Fabriquem mobiliari, elements
decoratius, senyalització, etc. També
creem escenografies i qualsevol element
estructural pel teu esdeveniment.
No tenim límits. La fusta és un material
infinitament versàtil!

Lloguer de cúpules

fusteria_esferic

Som especialistes en muntatges efímers de
cúpules geodèsiques de fusta, també conegudes
com a “domos”. Per adaptar-nos a totes les
necessitats oferim una gran varietat de models
i mides, així com de complements per a
personalitzar-les.
Escull la cúpula que més t’encaixi!
cupules_esferic

Estudi tècnic
Som arquitectes, fem els certificats
i documents tècnics que pots
necessitar pel teu esdeveniment i
t’ajudem a dissenyar i desenvolupar
l’espai que busques.
arquitectura_esferic

Hem desenvolupat un sistema de muntatge i
desmuntatge de les estructures ràpid i eficient per
poder donar un servei òptim i eficaç dels lloguers
que realitzem.
La duració d’aquests pot ser d’unes hores a setmanes
o fins i tot mesos. També servim complements de
cobertes, il·luminació, mobiliari... Pel que fa al
desplaçament, no tenim límits geogràfics.
Així que no dubtis en contactar-nos!

Models

Lloguer de cúpules
1 / Òrbit

S / M / L / XL

2 / Multientrada

M / L / XL

3 / Planetàrium

S/M/L

feric.cat
info@es

Compromís

Som bioconstructors, utilitzem materials
respectuosos amb el medi.

Servei integral

Muntatge, desmuntatge i transport.

4 / Doble entrada S / M

Certificacions

Les nostres estructures compten
amb certificat estructural.
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1 / Òrbit

S

Òrbit

3,6 m.

6 m2

ref. Sorbit

M

4,8 m.

9 m2

ref. Morbit

L

6 m.

15 m2

ref. Lorbit
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Cúpula modular "V4" model ÒRBIT

10 m diàmetre
56,31 m2 superfície coberta
5,00 m altura màxima
possibilitat d'entrades per derrera

1 / Òrbit

XL

10 m.

Òrbit

56,3 m2

!
NOVA

Una cúpula dissenyada
per a grans escenaris!
L’Òrbit XL està dissenyada

per suportar la col·locació

d’il·luminació de gran format
i barres de Trust. Contempla

fins a dos possibles accessos

Algunes possibilitats...

per la part posterior.

Coberta a la part superior entrada frontal

Algunes possibilitats

Algunes possibilitats...

Coberta a la part
superior i entrada frontal
Algunes possibilitats...

Coberta a la part superior entrada frontal

Coberta completa
i entrada frontal

Coberta a la part superior entrada frontal

Coberta completa amb entrada frontal

Coberta completa amb entrades posteriors
(possibilitat de una o dues entrades)

ÒRBIT "V4"

www.esferic.cat
info@esferic.cat
raul 620869785
marc 619060575
andreu 660 594 781

www.esferic.cat
info@esferic.cat
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Fitxa
tècnica

ÒRBIT "V4"

Coberta completa amb entrada frontal

Fitxa tècnica

escala: 1/100
A4

Coberta completa amb entrada frontal

Coberta completa amb
una o dues entrades
posteriors

raul 620869785
marc 619060575
Coberta completa amb entrades posteriors

ref. XLorbit
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2 / Multientrada

M

4,8 m.

Multientrada

14 m2

ref. Mmulti

L

6 m.

22 m2

ref. Lmulti

Et donem algunes idees!
Utilitza les nostres cúpules pels teus escenaris,
estands, rodes de premsa, parades de mercat,
barres de restauració, cerimònies, espais perquè
músics o DJs amenitzin casaments, i molt més!
12

13

Fitxa tècnica
Cúpula modular "V4" model ÒRBIT

10 m diàmetre
56,31 m2 superfície coberta
2 /mMultientrada
5,00
altura màxima
possibilitat
d'entrades per derrera
Fitxa tècnica

Multientrada

Cúpula modular "V4" model MULTIENTRADA

10 m diàmetre
78,53 m2 superfície coberta
5,00 m altura màxima
10 m. entrades75
possibilitat de diferents

XL

m2

Algunes possibilitats

!
NOVA

Algunes possibilitats...

Algunes
Algunes possibilitats...
possibilitats...

Coberta a la part
superior i múltiples
entrades.

Coberta a la part superior multiples entrades

Coberta a la part superior multiples entrades
Coberta a la part superior multiples entrades

fins a 5 entrades

Una cúpula dissenyada per
a grans esdeveniments i
banquets!

Coberta completa
amb una única
entrada i gran finestral.

La Multientrada XL està dissenyada
per oferir un espai cobert de més

de 75m . Amb la possibilitat de tenir
2

Coberta completa amb una única entrada i gran finestral
Coberta completa amb una única entrada i gran finestral
Coberta completa amb una única entrada i gran finestral

des d’una fins a cinc entrades i
diferents opcions de coberta.

totes
Consulta
ns a
les opcio .cat
feric
info@es

Coberta completa
amb una única
entrada.
Coberta completa amb una única entrada

Fitxa tècnica
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escala: 1/100

Coberta completa amb una única entrada
Coberta completa amb una única entrada

Fitxa
Fitxa tècnica
tècnica

www.esferic.cat
info@esferic.cat
raul 620869785
marc 619060575
andreu 660 594 781

MULTIENTRADAMULTIENTRADA
"V4"
MULTIENTRADA "V4"
"V4"

www.esferic.cat
www.esferic.cat
info@esferic.cat
info@esferic.cat

raul 620869785
raul 620869785
marc 619060575
ref. XLmulti
marc660
619060575
andreu
594 781
andreu 660 594 781
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3 / Planetàrium

S

3,6 m.

Planetàrium

8 m2

ref. Splan

M

4,8 m.

14 m2

ref. Mplan

L

6 m.

22 m2

ref. Lplan
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4 / Doble Entrada

S

3,6 m.

Doble Entrada

8 m2

ref. Sdoble

M

4,8 m.

14 m2

escala: 1/100
A1

Fitxa tecnica

Todo

ref. Mdoble

Noescala:
saps
quina cúpula necessites?
1/100
A1
Explica’ns
el teu projecte i et recomanarem
Fitxa tecnica Fitxa tecnica
la cúpula més adient que s’ajusti a l’espai i
Todo
Todo
a les
teves necessitats!

cala: 1/100
1

18

feric.cat
info@es
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Vesteix les
nostres cúpules
Les cobertes

Complements

Les nostres cobertes són impermeables
i amb certificat ignífug.

Disposem de diversos complements:
il·luminació, mobiliari, escenaris...
Oferim un servei integral en col·laboració amb
altres professionals per gestionar tot el que pots
necessitar pel teu esdeveniment.

Cobert barret
Cobert complet
20
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Dinamitza l’espai
combinant diverses cúpules
Combinacions

Cobrim espais, creem ambients

També podem combinar diverses cúpules
i crear amplis espais íntegrament coberts.
Contacta’ns i t’informarem!

Les nostres estructures donaran un valor
afegit al teu esdeveniment gràcies a les seves
formes i als seus materials.
Crea un esdeveniment diferent!
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Projectes a mida

Estudi tècnic

Som fusters amb taller propi. Podem fer tot allò
que puguis imaginar amb fusta per fer el teu
esdeveniment únic:

Som professionals titulats així que podem
donar una resposta a totes les necessitats
tècniques del teu esdeveniment:

· Estructures de tota mena
· Cartelleria, senyalització...
· Flight Case
· Estructures tèxtils vàries
· Escenografies

· Certificat de solidesa
· Certificat estructural
· Aixecaments topogràfics
· Realització de plànols
· Coordinació de producció
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La duració dels lloguers és totalment personalitzable.
El preu del servei bàsic inclou 3 dies de lloguer, transport, muntatge i
desmuntatge de les cúpules i els seus possibles complements.
S’aplicaran descomptes per quantitat de cúpules i segons la durada
del lloguer.
S

Estructura

M

L

550 €

700 €

1.200 €

Cobert barret

+ 150 €

+ 300 €

+ 500 €

Cobert complet

+ 250 €

+ 500 €

+ 800 €

Venim allà
on siguis!

Disseny – Poble.co

Tarifes de lloguer

Zona 1

Inclosa en el preu

Zona 2
+ 200€

3

Zona 3
+ 300€

2

1

Consulta’ns per a altres zones.

* Preus sense IVA. Preus per talles, el model és indiferent. Tarifes per esdeveniment bàsic.

XL
Òrbit

Multientrada

Estructura

2.500 €

3.000 €

Cobert barret

+ 1.100 €

+ 1.500 €

Cobert complet

+ 2.000 €

+ 2.700 €

* Preus sense IVA. Tarifes per esdeveniment bàsic.

Explica’ns el teu projecte i et farem una oferta
en funció de les teves necessitats!

Exemple
d’esdeveniment bàsic
Dijous

Divendres

Muntatge

Dissabte

Diumenge

Esdeveniment de 3 dies

Dilluns
Desmuntatge

El temps de muntatge i desmuntatge variarà segons el projecte.

www.esferic.cat

info@esferic.cat

info@
esferic.cat

