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/ presentació corporativa HOLA,
SOM
CARRETÉ
FINESTRES



- 
Som la 2ª generació de fabricants de finestres de fusta i 

mixta, portes d’entrada i complements. Tot fet per nosaltres 
a la nostra fusteria de La Selva del Camp. 



 

 

 

 

Posem al seu abast una extensa col·lecció de finestres de fusta i mixta que 

ens permeten oferir la màxima eficiència energètica i estalvi. Som 

especialistes en tancaments de fusta de màxima seguretat. Millorem el 

benestar a casa seva al reduir l’impacte dels contrastos tèrmics. Els 

complements per a portes i finestres de Carreté són garantia de qualitat, 

disseny i seguretat. Disposem d’un ampli ventall de complements únics. 

 

/ Carreté Finestres 

DISSENY 
FABRICACIÓ 
INSTAL·LACIÓ
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Carreté Finestres és una fusteria especialitzada en finestres i 
tancaments de fusta i mixta (fusta i alumini) fundada per 
Joan Carreté l'any 1976.  
- 
 



La fusta és un material noble, de futur, modern, natural, renovable, fàcil de 

manipular i agradable, molt agradable que converteix la teva finestra en un 

magatzem de CO2. 

. - 
L’alta tecnologia de les nostres finestres i tancaments de fusta 
i mixta ens permet assolir el màxim nivell possible d’estalvi 
energètic i complir amb el concepte de casa passiva cap als 
quals s’orienta l’edificació a Europa. 

QUALITAT 

ESTALVI ENERGÈTIC 

SOSTENIBILITAT 

Carreté 
Finestres 

www.carrete-finestres.com 

/ Carreté Finestres 

PERQUÈ 
TANCAMENTS I 
FINESTRES DE 
FUSTA I MIXTA 



ELS 
NOSTRES
PRODUCTES

/ Carreté Finestres 

Els models Fènix, Magma i Flat destaquen per l’excel·lent 

combinació entre fusta-alumini i eficàcia sense manteniment. 

FINESTRA MIXTA DE FUSTA I ALUMINI 

Dissenyem i fabriquem tancaments i portes de fusta massissa i 

laminada de seguretat amb el millor aïllament tèrmic i acústic. 

TANCAMENTS DE FUSTA I MIXTA 

Les finestres de fusta Silva 68, Eficient 78 i Glass-Wood 

destaquen per l’eficiència energètica i la seva gran qualitat. 

FINESTRES DE FUSTA 



FINESTRES 
DE FUSTA

Destaca per les seves altes prestacions, l’eficiència energètica i la seva bona 

relació qualitat-preu. Aïllament tèrmic: Uw = 1’27 W/m²·K 
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SILVA 68 

/ Silva 68 / Eficient 78 

/ Glass-Wood 
- 

Aconsegueix elevats valors d’aïllament tèrmic i acústic, ideal per habitatges 

bioclimàtics. Aïllament tèrmic: Uw = 0’82 W/m²·K 

EFICIENT 78 

- 

El model Glass-Wood destaca per la combinació elegant entre fusta i vidre i 

la seva eficiència energètica. Aïllament tèrmic: Uw = 1’73 W/m²·K 

GLASS-WOOD 



FINESTRA MIXTA 
DE FUSTA I 
ALUMINI

/ Carreté Finestres 
/ Fènix Mixta / Magma Mixta 

/ Flat Mixta 
Destaca per la bona combinació entre fusta i alumini així com per la seva 

eficàcia sense manteniment. Aïllament tèrmic: Uw = 1’29 W/m²·K 

 

FÈNIX MIXTA 

- 

Ideals tant per espais urbans, rurals així com de platja per la seva qualitat i 

eficiència. Aïllament tèrmic: Uw = 1 W/m²·K 

MAGMA MIXTA 

- 

La nova finestra de fusta i alumini Flat Mixta està adreçada a vivendes que 

vulguin altes prestacions tèrmiques i acústiques així com solucions 

constructives innovadores. Aïllament tèrmic: Uw = 0’95 W/m²·K 

FLAT MIXTA 



TANCAMENTS 
DE FUSTA 
I MIXTA

Adaptem la porta d’entrada o finestra corredissa al conjunt decoratiu de la 

llar, podent incorporar diferents materials que determinaran l’estètica, 

seguretat i el manteniment necessari per a una bona conservació. 

/ Carreté Finestres 

TANCAMENTS I PORTES D’ENTRADA 

- 
Qualsevol petició o exigència, del client o de l’estudi 
d’arquitectura, que ens sol·liciti pot arribar fer-se realitat, fins 
i tot amb formes de difícil execució. 

www.carrete-finestres.com 
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PORTFOLIO

Descobreix els nostres darrers treballs en disseny, fabricació i instal·lació de finestres de fusta i mixta (fusta + alumini). Fem treballs de 

qualitat per administracions, empreses i particulars en entorns urbans, rurals i de  platja. Qualsevol petició o exigència, del client o de 

l’estudi d’arquitectura, que ens sol · liciti pot arribar fer-se realitat, fins i tot amb formes de difícil execució. 

 





La renovació progressiva de les finestres de l’Hotel Mas Passamaner s’ha 

dut a terme amb finestres amb fusta de pi de flandes laminada i 

perfileria europea aire-12 amb doble junta de goma i ferratges GU-BKS. 

 

Les noves finestres de la sèrie Silva 68 incorporen un acabat lacat a 

l’aigua Sayerlack a doble color en blau i blanc que, juntament amb els 

nous estors enrotllables motoritzats interiors li han donat una nova 

estètica a les habitacions molt més neta i moderna. 

/ finestres de fusta 

RENOVACIÓ DE FINESTRES DE FUSTA HISTÒRIQUES 

HOTEL MONUMENT MAS PASSAMANER





FINESTRES
I TANCAMENTS
PER ESPAIS
URBANS.



MINIMAL 
SHOWCASE

- 
Phosfluorescently unleash cutting-edge relationships via parallel scenarios. 

Conveniently pursue backend testing procedures. 
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Creació de diverses finestres de la sèrie Fènix d’una fulla 

asimètriques amb fusta d’iroko. Tapajunt integrat 

empotrat dins de la paret, finestres planes amb la paret 

rematades i cantonades per un perfil d’acer inoxidable. 

/ finestres de fusta 

NOVES FINESTRES DE FUSTA SINGULARS 
PER LAPALLVACARA DE BALAGUER 



FINESTRES
I TANCAMENTS
PER ESPAIS
RURALS.



- 
Casa de construcció ecològica i sostenible a la Joncosa del 
Montmell feta amb finestres de fusta de pi de flandes de la 
sèrie Silva 68. 

/ finestres de fusta 



Tot el projecte s’ha realitzat amb fusta d’iroko laminada i seguint el mateix 

criteri d’uniformitat tant a les portes com les finestres de fusta de la sèrie 

Silva 68. 

NOVES FINESTRES, TANCAMENTS I PORTES AL PRIORAT 

- 
Per dur a terme el projecte s’ha conservat l’estètica de la zona 
del Priorat, del qual s’ha mantingut un plafó a baix i tres 
vidres superiors. 

/ finestres de fusta 

FINESTRES 
DE FUSTA 
D’IROKO

www.carrete-finestres.com 









/ finestra mixta 

Finestres de la sèrie Fènix amb un sistema de tapajunts integrat. 

Fabricada amb fusta laminada de pi color Noguer a l’interior i exterior 

amb alumini imitació fusta.  

CASA RURAL AMB NOVES FINESTRES A QUERALBS 





MINIMAL 
SHOWCASE
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FINESTRES
I TANCAMENTS
PER ESPAIS
DE PLATJA.
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TANCAMENTS
I PORTES 
D’ENTRADA



/ tancaments 

CORREDISSA 
ELEVADORA

Aquest sistema possibilita la consecució de grans espais d’arquitectura 

molt lluminosa, amb tipologies de dos, tres i fins a quatre fulles, la 

Corredissa Elevadora convida a la imaginació, amb diferents possibilitats de 

combinació de fulles corredisses i fixes, i destaca especialment, pels 

seus excel·lents valors d’aïllament tèrmic i acústic. 

TANCAMENT HERMÈTIC DE MÀXIMA SEGURETAT 

- 
Tancaments de grans superfícies de màxima funcionalitat 
que inclou un sistema d’obertura oscilobatent. 

www.carrete-finestres.com 









PORTES 
D’ENTRADA



- 
Qualsevol petició o exigència, del client o de l’estudi d’arquitectura, que ens 
sol·liciti pot arribar fer-se realitat, fins i tot amb formes de difícil execució, 
les portes de fusta que dissenyem i fabriquem, mantenen en tot moment un 

excel·lent resultat en eficiència energètica i seguretat. 





Av. del Progrés 4, 

43470 La Selva del Camp 
+34 977 844 118 www.carrete-finestres.com info@carrete-finestres.com 


