


Grau i Grau és una empresa amb origen en 1954 dirigida actualment 
per la tercera generació familiar. Una identitat de servei al client 
intacta des dels nostres inicis i heretada al llarg d‘una trajectòria 
sempre en evolució al ritme de les exigències del sector.

El nostre principal avantatge competitiu és un ingent estoc de producte 
que ens permet donar una àgil resposta a les demandes dels nostres 
clients. Amb aquesta fi, a més dels diferents punts d‘emmagatzematge, 
entre els nostres recursos destaca una flota de més de 12 vehicles de 
repartiment per proporcionar el millor servei.

Situem la nostra seu principal al polígon industrial La Seu, a la 
Seu d‘Urgell, amb una superfície de 20.000 m2 d‘instal·lacions 
dedicades a l‘emmagatzematge i comercialització de tota mena de 
fusta i derivats. Dins de la nostra estratègia empresarial integrem 
una altra delegació a la zona d‘Osona, amb més de 2.000 m2 i la 
denominació Forestal Vic.

Comercialitzem tot tipus de fustes, amb 
predomini de F landes i avet

 (+15.000 m3 anuals)
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TRADICIÓ I ESPECIALITZACIÓ 
DES DE 1954 AMB LA DEDICACIÓ 
DEL PRIMER DIA



Distribuïm fusta massissa de Pi Flandes, procedent del nord d‘Europa 
(Suècia, Finlàndia)i amb altes propietats per a la fusteria industrial, 
l‘ebenisteria en general, finestres, tarimes, frisos, etc. Disposem de 
nombroses esquadries en quatre qualitats en estoc.

Gran varietat de bigues laminades GL-24, bigues DUO, TRIO 
i KVH C-24.

Fustes tropicals: Iroko, Ayous, Bolondo, Ipe o Wengué.

Fustes nobles: roure americà i roure europeu.

Fustes americanes frondoses: freixe, cirerer, noguera, 
Hickory, maple i coníferes americanes com pi melis, cedre 
vermell canadenc o pi Oregon.

Fustes europees: faig, eucaliptus, castanyer i coníferes 
europees com làrix siberià.

Tot tipus de taulers amb base de fusta: contraxapats, 
aglomerats OSB, taulers de fibres MDF, enllistonats, taulers 
tricapa i un extens catàleg de melamines.

Parquets massissos i flotants, tarimes estratificades i 
tecnològiques per a l‘exterior. Són altres dels productes 
que comercialitzem juntament amb portes, motllures i 
molts altres materials derivats de la fusta. També oferim 
llistons, perfils, encadellats i fusta massissa, tant al natural, 
envernissada com tractada per a l‘exterior.

FUSTA DE PI FLANDES: 
FLEXIBILITAT I FERMESA

MÉS FUSTA

Ens representa la 
capacitat d‘oferir la 

millor solució dins d‘ una 
diversitat



Completem la potent amplitud de prdouctes dels 
nostres magatzems amb una proposta integral i 
adaptada a cadascun dels nostres clients.
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VOCACIÓ DE SERVEI:
PERQUÈ CADA NECESSITAT ÉS ÚNICA

Tall a mida i mecanitzat de la fusta.

Transformacions: polit, cantejat i encadellat.

Assessorament tècnic i càlcul d‘estructures.

Tractaments per a la fusta: ignifugat; fungicida NP2 i 
autoclau NP3 i NP4; i termo-tractat (estoc permanent 
a Flandes i freixe).

Solucions personalitzades 
per a clients exigents



FSC ® (Forest Stewardship Council)
Entitat encarregada de controlar que la fusta comercialitzada prové de 
plantacions respectuoses amb el medi ambient. La seva missió, millorar 
el maneig dels boscos del planeta assegurant que sigui ambientalment 
apropiat, socialment beneficiós i econòmicament viable.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
Aquesta certificació garanteix als consumidors dels productes de 
Grau i Grau la gestió sostenible dels boscos dels que procedeixen.

IDENTITAT SOSTENIBLE
NATURALMENT

La més alta qualitat 
amb una gestió 

ecològicament responsable
La naturalesa és l‘essència de la nostra activitat, de manera 
que a Grau i Grau el compromís amb el medi ambient és 
innegociable. Traballem amb les fàbriques que garanteixen 
les millors prestacions i procedència per aconseguir 
l‘obtenció de certificacions de cadena de custòdia:



Som l‘aliat perfecte del professional de la construcció 
residencial amb fusta. Un material tradicionalment consolidat 
i en el que la innovació dels seus múltiples derivats i 
possibilitats el posiciona en reconeguts nivells d‘excel·lència.

Les qualitats de la fusta la converteixen en el material de 
construcció més excepcional: és renovable, ecològica i el seu 
processament requereix el mínim d‘energia del mercat.
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TOT PER A PROJECTES DE 
CONSTRUCCIÓ EN FUSTA

La solució idònia per a 
estructures, revestiments i 

acabats

Essència 
natural, 

avantguarda 
a mida



Escaires 
permanentment en 
estoc per respondre a 
qualsevol necessitat.

Tauler estructural 
hidròfug fabricat 
amb encenalls de 
fusta orientades 
perpendicularment.

La fusta laminada croada 
(Cross Laminated Timber 
- CLT) destaca per la seva 
resistència, aparença, 
versatilitat i sostenibilitat.

Tauler estructural per 
entreplantes, cares 
de fibra i interior de 
partícules de fusta 
aglomerada.

AÏLLANT DE FIBRA DE 
FUSTA / Aïllant natural 
i ecològic a base de 
fibra de fusta. Panells 
aïllants compresibles 
i flexibles. Reciclables 
i respectuosos amb el 
medi ambient.

XPS / Escuma rígida de 
caràcter termoplàstic. 
Material ideal per a cobertes, 
terres i sota fonamentació.

Decoratiu en fusta, guix o 
fibrociment

Poliestirè extruit (XPS)

Aglomerat hidròfug

Tauler de partícules de 
fusta aglomerada, apte 
per a ús en ambients 
humits. Diversos formats, 
estàndard i Dallas 
(encadellat 205 x 92,5 cm).

Aïllament tèrmic format 
per un tauler aglomerat 
hidròfug, un nucli 
d‘escuma de poliestirè 
extruït i una taula 
encadellada amb diferents 
opcions d‘acabat.

BIGUES LAMINADES 
GL-24

OSB 3

PANELL CLT

SUPERPAN 
TECH

AÏLLAMENTS

AGLOMERAT 
HIDRÒFUG

PANELL 
SANDWICH 

INTERIOR

NUCLI

EXTERIOR
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El suport de la tecnologia i la investigació de materials, 
ens condueix a la multiplicació de les magnífiques 
propietats de la fusta. Una revolució constructiva 
en forma de taulers destinats a una llarga llista 
d‘aplicacions en sectors com la construcció general, 
l‘interiorisme i la fabricació de mobiliari. A Grau i Grau 
posem a disposició dels nostres clients un important 
assortiment de taulers:
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TAULERS:
EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA, 
APLICACIONS INFINITES

Contraxapats carrosseries

Contraxapats de pollancre, de bedoll, 
d‘okume, etc.

Contraxapats WISA SPRUCE

Contraxapat 
WISA SPRUCE

Tauler 
enllistonat

Tauler 
enllistonat pi

Contraxapat 
d‘okume

Contraxapat 
de bedoll

Taulers formats per llistons de fusta units 
entre si pel llarg (fingerjoint) i encolats per 
l‘ample. Diferents formats i fustes (avet, pi 
país sense nus, Iroko, roure i faig).

Tauler TRICAPA de gran 
qualitat amb mesures 
1.970 x 500 x 27 mm

CONTRAXAPATS

ENLLISTONATS

ESPECIAL 
ENCOFRAT
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Tauler realitzat amb tres capes de fusta, una de les quals s‘encola 
transversalment a les anteriors mitjançant processos d‘altes 
pressions i temperatura, i amb llistons de fusta massissa de la 
mateixa secció i units entre si per adhesiu homologat. Amb aquest 
procés s‘obtenen taulers de gran format amb bona estabilitat 
davant de qualsevol mecanitzat, tall o fresat.

Tres tipus de taulers de partícules 
de fusta aglomerada: estàndard, 
hidròfugs i ignífugs.

Els taulers rexapats de xapa natural són taulers amb base 
d‘aglomerat i recoberts per fines làmines de xapa natural 
adherides al tauler pel sistema de premsat.

Taulers de fibres de mitja densitat 
també disponibles en estàndard, 
hidròfug i ignífug.

Taulers aglomerats revestits a dues 
cares amb paper melamínic. Treballem 
amb les principals marques: Egger,  
Finsa, Tafibra, Losán, etc.

TRICAPA 

AGLOMERATS

REXAPATS

FIBRES MDF

MELAMINA

IGNÍFUG

HIDRÒFUG

ALLEUGERIT
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Panells ciment-fusta
BETONYP 

Fusta 
d‘IROKO

Fusta
de LÀRIX

Fusta
TERMOTRACTADA

Som distribuïdors d‘AVONITE SURFACE, un elegant material de 
gran qualitat que forma part de la família de Solid Surface d‘alta 
gamma i posseeix propietats específiques que combinen solidesa, 
estètica i durabilitat.

Taulers de partícules de fusta amb ciment. 
Hidròfug, ignífug (BS1-d0) i apte per a am-
bients humits i aplicació en exterior. Grà-
cies a la seva alta densitat (1300 kg / m3), és 
excel·lent com a barrera tèrmica i acústica.

REVESTIMENTS DE
FAÇANA I FUSTES D‘EXTERIOR

AVONITE SURFACE 
ALTA GAMMA DE FIABILITAT
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GRAU I GRAU S.L.
Polígon Industrial La Seu C/D 11
25700 La Seu D‘Urgell (Lleida)
Tel. 973 35 01 82
info@grauigrau.com

www.grauigrau.com

FORESTAL VIC S.L.
C/ Timó, 6-8
08519 Folgueroles (Barcelona)
Tel. 93 812 27 14
info@forestalvic.com

 www.forestalvic.com


