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TRADICIÓ I AVANTGUARDA al servei dels nostres clients
TRADICIÓN Y VANGUARDIA al servicio de nuestros clientes

HISTÒRIA I
TRAJECTÒRIA

FECA Ferret Casulleras SL és una empresa dedicada al sector de la
construcció, bricolatge, ferreteria, jardineria, cuines, banys i lloguer
de maquinària, situada a Vilafranca del Penedès.
Fundada el 1975 per Albert Ferret i Jové i Magí Casulleras i Canela, el
2015 complim 40 anys de trajectòria.

Any 1981. Inauguració de la nostra nova
botiga al centre de Vilafranca del Penedès
Any 1993. Nou magatzem a la carretera de Sant Martí
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Molts dels nostres clients estan amb nosaltres des dels nostres començaments en aquell
petit magatzem del carrer Sant Pau, i ens han vist créixer i consolidar-nos com a empresa
líder en el sector de la construcció a la comarca. El 1978, vam traslladar el magatzem a
la carretera de Sant Martí, on actualment continuem, obrint l’any 1981 una botiga de
ceràmiques, cuines i banys al centre de Vilafranca.

Muchos de nuestros clientes están con nosotros desde nuestros comienzos en aquel
pequeño almacén de la calle Sant Pau, y nos han visto crecer y consolidarnos como
empresa líder en el sector de la construcción en la comarca. En 1978, trasladamos el
almacén a la carretera de Sant Martí, donde actualmente continuamos, abriendo en 1981
una tienda de cerámicas, cocinas y baños en el centro de Vilafranca.

Al llarg d’aquests anys, les nostres instal•lacions han evolucionat ﬁns el 2014 amb una
gran millora i ampliació, aconseguint una superfície comercial de 3.000 m2, amb 3000 m2
de magatzem cobert i 24.000 m2 de magatzem descobert i aparcament gratuït per als
clients. L’any 2013 vam traslladar la botiga del centre de Vilafranca a la carretera de Sant
Martí, on hem aconseguit una gran millora en instal•lacions i servei al client.

A lo largo de estos años, nuestras instalaciones han evolucionado hasta 2014 con una
gran mejora y ampliación, consiguiendo una superﬁcie comercial de 3.000 m2, con 3.000
m2 de almacén cubierto y 24.000 m2 de almacén descubierto y aparcamiento gratuito
para los clientes. En 2013, trasladamos la tienda del centro de Vilafranca a la carretera de
Sant Martí, donde hemos conseguido una gran mejora en instalación y servicio al cliente.

EQUIP HUMÀ
A FECA formem un equip humà de 43 persones, algunes d’elles presents des dels nostres
inicis. Tots ells i elles, dedicats a satisfer les necessitats dels nostres clients. Ens
diferenciem de la resta per aquest servei professional i alhora personalitzat, detectant
què necessita el client i poder-lo orientar en el seu projecte.

EQUIPO HUMANO
En FECA formamos un equipo humano de 43 personas, algunas de ellas presentes
desde nuestros inicios. Todos ellos y ellas, dedicados a satisfacer las necesidades de
nuestros clientes. Nos diferenciamos del resto por este servicio profesional y a la vez
personalizado, detectando qué necesita el cliente y poderlo orientar en su proyecto.

SR. ALBERT FERRET I JOVÉ
L’any 2013, ens va deixar el nostre soci
fundador, el Sr Albert Ferret i Jové, una
persona molt estimada, que recordarem
sempre per la seva humanitat i per la seva
entrega a aquesta empresa. Aquestes línies
estan dedicades en la seva memòria.

En el año 2013, nos dejó nuestro socio fundador, el Sr. Albert Ferret i Jové, una
persona muy querida, que recordaremos siempre por su humanidad y por su
entrega a esta empresa. Estas líneas están dedicadas a su memoria.
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LLAR |

CUINES
Mobles de cuina
Electrodomèstics de cuina
Marbres i granits
Projectes a mida
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BANYS
Mobles de bany
Aixetes i accessoris
Sanitaris
Mampares i dutxes

CALEFACCIÓ
Biomassa i combustibles
Xemeneies, estufes y calefacció:

Tubs d’ acer inoxidable | Tubs galvanitzats | Tubs vitriﬁcats per estufes i calderes
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EXTERIOR |

JARDINERIA I AGRICULTURA
Màquines per a jardineria
Fitosanitaris
Tancats i tanques ramaderes
Gespa artiﬁcial
Eines per a jardineria i agricultura
Testos i jardineres
Moble de jardí i ordenació
Barbacoes
Piscines
Reg
Terres, compostos i pedra natural
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CONSTRUCCIÓ |

MATERIALS
Paviments i revestiments
Maquinària per a la construcció
Materials de construcció
Aïllaments i impermeabilitzacions | Àrids | Ciments | Dipòsits
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BRICOLATGE, FERRETERIA I ELECTRICITAT |

BRICOLATGE I
FERRETERIA
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Maquinària i eines de bricolatge
Cargols i ﬁxacions
Cables
Cuines en kit
Escales i bastides
Neteja i química industrial
Pintures

Soldadura
Tendals i teles d’ombrejat
Caixes fortes
Duplicat de comandaments i claus
Vestuari i protecció laboral
Tapes i arquetes

FONTANERIA IL•LUMINACIÓ
Osmosi
Calefacció i refrigeració
Eines per fontaneria
Claus de pas, canonades i aixetes industrial

Il•luminació exterior i interior
Caixes , arquetes i interruptors
Cablejat
Eines electricista
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SERVEIS |

LLOGUER DE MAQUINÀRIA
Per satisfer les necessitats d’aquells que necessiten recursos
especíﬁcs per a activitats concretes, a FECA posem a la seva
disposició una àmplia varietat de serveis, oferint màximes facilitats
en l’ ús i condicions.

Casetes i sanitaris mòbils
Calefactors i aires condicionats
Tancats i senyalització
Maquinària de neteja i pintura
Maquinària de tall , perforació i formigó
Encofrats
Grups electrògens i soldadors
Maquinària portàtil
Transports i elevació
Compactació i obra pública
Maquinària de jardineria
Treballs d’alçada
Remolcs
Tendals
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ALTRES
SERVEIS
A FECA sempre hem estat al costat del nostre client, oferint-li el millor servei possible, fet
que ens fa diferents de les grans superfícies del nostre sector. A la nostra empresa no
només venem producte, sinó que oferim una assistència personalitzada en funció de les
necessitats del client.
Els nostres serveis van des d’un duplicat de claus ﬁns al càlcul d’un forjat, així com el
transport de materials, servei de camió grua o projectes a mida.
Entre els serveis que posem a disposició dels nostres clients, es troben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atenció al client i assessorament tècnic
Disseny d’escales i façanes de marbre i granit
Impermeabilització de cobertes i terrasses
Lloguer de maquinària
Logística i transport
Muntatge de mampares de bany
Pressupost , disseny i muntatge de cuines
Forjat, pladur i cobertes
Realització d’aïllaments
Realització d’envans pluvials
Realització de falsos sostres
Rehabilitació de cobertes de ﬁbrociment
Subministrament d’àrids per a la construcció i jardineria
Subministrament de biomassa
Tancats i tanques
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Carretera de San Martí, 2
08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona
Tel.: 938 170 353
Fax: 938 170 012
info@feca.cat

www.feca.cat
Segueix-nos a
Síguenos en
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