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taula
de continguts
D'ençà l'any 1973, Serradora Campamà ofereix els millors productes derivats de la fusta,
sempre amb el compromís de la millor qualitat i servei. En aquest catàleg trobarà una
àmplia gama de productes i serveis.

ESTRUCTURES DE FUSTA
04

Creem cases a mida i altres estructures de qualitat i segures
amb fusta d'autèntic Pi de Flandes i Avet Nòrdic.

PRODUCTES DE JARDÍ
06

Tot el que pugui trobar a un jardí ho tenim al nostre catàleg.
Casetes, taules, tarimes, tanques, jardineres, etc.

L'EMPRESA
08

Una visita ràpida a la serradora, la botiga, la fabricació de
palets i magatzem d'estructures de fusta.

BOTIGA DE LLENYA
10

Gran varietat de llenyes i altres articles per a la llar. Informa't
dels nostres productes que venem a la botiga.

FUSTA SERRADA
12

Fusta de pi per a múltiples aplicacions, com els embalatges,
palets, jardineria, agricultura, fusteria, logística, etc.

PALETS I EMBALATGES
14
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Fabricació de palets, caixes i embalatges de qualsevol mida,
amb estudi personalitzat i certificacions.

sobre
nosaltres
Actualment ja som la tercera generació que portem l'empresa
i els nostres objectius no han variat des del seu inici, des
de les ganes d’expansió del negoci fins a el comprimís amb
els nostres clients. Com a objectius principals ens vàrem
plantejar qualitat de servei, control, seguretat i adaptació del
producte requerit per a cada client. La nostra missió: ajudar
a cobrir les necessitats que hi ha al sector de la fusta, des de
la venda de biocombustibles per la llar que provenen de la
fusta com són la llenya, carbó i pèl·lets, fins a la producció
recurrent de palets, fustes i embalatges per al transport i
la logística de les empreses a nivell nacional. D'altra banda,
també oferim solucions pel sector de la construcció amb les
cases de fusta com a alternativa econòmica poc explotada
al nostre país i d’una gran millora de l'eficiencia energètica,
confort i sostenibilitat, a més a més d’altres estructures de
fusta a mida, mobles i complements pel jardí.
La nostra factoria que va començar l'any 1973 amb una
superficie de 450 m2 destinada a l’asserrat i venda de llenya,
actualment disposa d'una superfície global de 30.000 m2
destinats a produccions varies. Dels quals 3.400 m2 són de
naus per al procés de fabricació i assecat i la resta repartits
en diferents patis per emmagatzemar, classificar matèries
primeres i productes acabats.
JORDI CAMPAMÀ
Gerent
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estructures de
fusta

"

Cada projecte és una creació
única. Creem cases i altres
estructures de fusta a mida.
No som una empresa més de construcció d'estructures en fusta. Ens
involucrem en cada projecte, el sentim i el tractem com un projecte
únic i personal. Les nostres construccions són de qualitat i segures,
i a més a més, t’oferim totes les facilitats per a què no t’hagis de
preocupar de res. Nosaltres ens ocupem del disseny de la casa a
mida, cimentació i instal·lacions.
El material que utilitzem per construir és fusta d’autèntic Pi de
Flandes i Avet Nòrdic. Considerada en el món com la millor fusta per
a la construcció de cases i altres estructures per les seves propietats
úniques.
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construccions DE QUALITAt
La nostra llarga experiència també es veu reflectida en els nostres projectes de
construcció de cases, cobertes, porxos, pèrgoles, tancaments, entarimats, jocs
infantils i altres estructures fabricades a les nostres instal·lacions pel nostre personal
especialitzat i amb tots els avantatges que ofereix la fusta laminada.
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productes de jardí
i construcció

casetes de jardí
Tenim productes molt diversos en la nostra gama de casetes de jardí:
Pràctiques i senzilles cobertes per a les eines i altres objectes, habitacions, ampliacions,
pavellons d'estil romàntic, acollidors garatges i, per descomptat, casetes de jardí en el seu
sentit més clàssic com magatzem o com un acollidor espai addicional per la família o convidats.

jocs infantils
Cada nen somia amb la seva pròpia casa petita
on poder amagar-se i jugar. Ajudem-los a fer
el seu somni realitat. També amb els seus
gronxadors, tobogans, sorrals, etc.
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taules i bancs
De disseny propi i artesà, són tot un clàssic
de la nostra empresa. Les taules i els bancs
són fets de fusta massissa i tallada a mida
directament del tronc de pi. Tractament contra
plagues i envernissat posterior.

subministre de material i mecanització

bigues laminades/rÚstiques cabirons tractats

llistons tractats

Bigues laminades i bilaminades
d’avet i de pi Nòrdic. Per a tot tipus
d’estructures en fusta a mida. També
amb tronc de Pi rústic.

Recomanat per a ús exterior,
tancaments, construccions de jardí.
Tractament autoclau risc IV.

Recomanat per a ús exterior, tarimes,
construccions de jardí. Tractament
autoclau risc IV.

llistons encadellats

rulls de fusta TRACTATS

travesses ecologiques

Amb fusta de pi Nòrdic, una llarga
varietat de mides i amb uns gruixos a
partir de 13mm.

Protecció de risc IV mitjançant
autoclau. Dimensions de 8 a 12 cm ø i
llargada a partir de 250 cm.

Disponibles en color verd i marró.
Llargada fins a 250 cm, gruix fins a 12
cm i amplada fins a 22 cm.

tarimes

tanques de rull

taules cultiu i jardineres

Per a tot tipus d'exteriors, terrasses,
àtics, platges, jardins, etc. Tarimes a
mida i necessitats del client.

Tanques de fusta tornejada
impregnada amb autoclau. Per
exteriors sense manteniment.

i
a

Catàleg de jardineres amb fusta
tractada per a l'exterior i taules de
cultiu per a l'hort urbà.

escales i baranes

tanques de pi tractat

palets pintats deco

Amb travesses ecològiques, rulls,
llistons de pi tractats, etc. Els millors
materials per al jardí.

Tot tipus de tanques a mida. Amb
diferents combinacions, de ferro i
fusta, inox i fusta tropical (ipe).

Sofàs, taules, prestatgeries, tota la
decoració exterior que un jardí pot
tenir i amb el millor acabat.
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L' empresa
serrat de la fusta

Distribució

40m3
40m3 diaris
diaris de
de fusta
fusta serrada
serrada

flota
flota de
de camions
camions aa disposició
disposició dels
dels clients
clients

MECANITZACIÓ i construcció d'estructures de fusta
personal
personal altament
altament qualificat
qualificat

Serradora Campamà S.L. | 08

fabricació de palets, caixes i embalatges

producció
producció mitjana
mitjana diària
diària de
de 1000
1000 palets
palets

gran
granvarietat
varietatd'articles
d'articlesper
peraala
lallar
llar

Venda de llenya al local
i servei a domicili
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BOTIGA DE LLENYA
i complements
A més a més de la nostra factoria destinada a
la transformació de la fusta, disposem d’unes
instal·lacions dedicades a l’estellat i venda
de llenya a l’engròs i al detall, utilitzada per a
calefaccions, llars de foc, barbacoes, forns, etc.
També disposem de feixos de pi, sacs de carbó,
pastilles per encendre i altres complements per
el foc. Venda de biomassa, pèl·lets en sacs i a
granel, a més a més dels subproductes derivats
del procés de serrat de la fusta com són l'escorça,
serradures a l’engròs i al detall i retalls de pi.

Llenya
La millor llenya d'alzina, olivera, garrofer,
roure i ametller. Cada varietat té propietats i
característiques que les fan diferents. A la venda
a l'engròs i al detall, amb servei de transport a
domicili per les comarques del Garraf i Penedès.

transport a domicili

pèl·lets

Li portem a casa seva o a la seva empresa, la seva
comanda de llenya a granel o en saques, en bosses,
pèl·lets en sacs, saques, palets, feixos de pi, carbó,
etc. Preus especials per a compres regulars. Per a
més informació contacti amb nosaltres.

Combustible granulat a base de biomassa de la
fusta. El seu baix preu i les propietats el fan un
clar candidat per escalfar les llars. A la venda en
sacs de 15 kg i a granel (saques big bag). Venda a
domicili.
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sacs de CARBÓ

BOSSes DE LLENYA

SERRADURES

Disponible en còmodes sacs de 3 Kg
i en sacs de 15 Kg especials per a
hostaleria.

La millor llenya d'alzina i olivera ja
preparada en còmodes bosses de
mides mitjanes i grans.

Utilitzacions diverses com són per el
terra de granges. A la venda en sacs i
a granel.

OLIVERA
OLIVERA
ENCENALLS
Utilitzacions diverses com són pel
terra de granges, tallers, etc. A la venda
en sacs.

ALZINA
ALZINA
ametller
ametller

BRIQUETES
Premsat de fusta utilitzat com a
combustible ecològic per estufes.
Disponible en caixes i a granel.

roure
roure
SARMENTS
Fusta dels sarments disponible segons
temporada, ideal per fer calçots.

escorça

Escorça de pi a granel apte per a jardins,
granges, decoracions i utilitzacions
diverses.

garrofer
garrofer

feixos de pi

Fusta de pi tallada petita, prima i
empaquetada, ideal per encendre la
llar de foc i la barbacoa.

netejadors
Complements per la llar de foc o
barbacoa per netejar les graelles i estris
de la mateixa.

PASTILLES
Pastilles i esprais ideals per a encendre
la llar de foc o barbacoa sense
complicacions.
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FUSTA SERRADA

La fusta de pi que serrem a l'empresa provè de troncs de boscos de Catalunya gestionats de forma
sostenible . Un cop a la nostra empresa, comença el procès de transformació amb l'extracció de
l’escorça, emmagatzemem i classifiquem els troncs pel seu assecat durant 12 mesos. Així obtenim una
millor qualitat del producte acabat, aconseguim menys densitat, menys pes i major duresa de la fusta.
Passat aquest temps, el procés de transformació continua a la serradora on els troncs entraran per
vàries línies de serrat:
La primera línia per a troncs de 25-50 aprox. de diàmetre, formada per carro altern i serra cinta amb
un conjunt de 3 sortides; una d’elles retastadora triple i enllaçada a serres circulars múltiples pel seu
retastat.
La segona línia per a troncs de 10-30 aprox. de diàmetre, formada pel serrat a nuclis a tres cares i
enllaçades al conjunt de serres múltiples.
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MIDES ESTÀNDARD DE FUSTA SERRADA:
Fusta per a embalatge i palets
Ample

Llarg

12 - 14 mm

50 - 145 mm

0,6 - 4 m

15 mm

70 - 145 mm

0,6 - 4 m

17 mm

70 - 145 mm

0,6 - 4 m

18 mm

70 - 145 mm

0,6 - 4 m

22 mm

70 - 145 mm

0,6 - 4 m

25 mm

70 - 145 mm

0,6 - 4 m

Gruix

Taulons
Ample

Llarg

50 - 70 mm

75 - 300 mm

0,6 - 4 m

75 - 80 mm

75 - 300 mm

0,6 - 4 m

80 - 90 mm

75 - 300 mm

0,6 - 4 m

90 - 100 mm

75 - 300 mm

0,6 - 4 m

Gruix

La fusta serrada de pi es pot utilitzar per a
embalatges, palets, jardineria, agricultura,
fusteria, logística, etc. Solucions per a
diferents sectors, de ràpida transformació
i de múltiples aplicacions.

"

A petició del client es poden aplicar
a tots els productes els processos
de
perfilat,
regata,
assecatge,
tractaments fitosanitari i impregnació.

La varietat de fusta en tronc que utilitzem habitualment en la nostra
factoria es compon de Pi blanc o bord, Pi negre, Rojalet i Pinassa.
També fem mecanització de fusta laminada de Pi de Flandes i Avet Nòrdic.
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GRAN NOMBRE DE MODELS, ESTUDI PERSONALITZAT, STOCK
PERMANENT, SERVEI DE TRANSPORT PROPI , ENTREGUES INMEDIATES

NIMF-15
Fruit del nostre compromís mediambiental, social i econòmic i seguint un model
responsable de gestió i sostenibilitat, realitzem la nostra activitat d’acord amb els criteris
de gestió forestal sostenible i amb certificació PEFC a través de la Cadena de Custodia.
D’acord amb la Norma Internacional sobre Mesures Fitosanitàries (NIMF N.º 15) lligada al comerç
internacional amb l’objectiu de reduir el risc d’introducció i disseminació de plagues, disposem
d’una cambra assecadora de tractament fitosanitari per garantir que els nostres productes són
exportats internacionalment dins de la legislació comunitària de la Unió Europea. La marca és
l’aval de què el producte ha estat sotmès a la mesura fitosanitària en les nostres instal·lacions.
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EXPERIÈNCIA
QUALITAT
FLEXIBILITAT

"

Els nostres palets i embalatges
passen pel tractament NIMF15 fitosanitari a la nostra pròpia
empresa i amb reconeixement de la
cadena de custòdia PEFC.

PALETS I
EMBALATGES

NIMF-15

Fabricació de palets, caixes i
embalatges de qualsevol mida, tant
les estàndards com les mides més
especials. Realitzem un estudi per
veure el tipus de palet que necessita
i li entreguem. Confiï en la nostra
experiència de més de 40 anys i del
servei d’entregues sempre immediates
amb transport propi.
La nostra capacitat de producció
diària aproximadament és de 40m3
de fusta serrada i la producció mitjana
diària de palets durant una jornada és
de 1000 unitats.
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