


Espais de 
treball que 
inspiren. 
A Tendències Girona dissenyem 
projectes integrals d’interiorisme 
per a oficines i altres sectors com 
el contract o el comercial. Equi-
pem els diferents espais amb 
mobiliari que busca l’equilibri 
entre qualitat, confort, funciona-
litat i estètica. Tendències Giro-
na orienta a les empreses cap a 
les millors solucions tècniques, 
pràctiques i estètiques.

INTERIORISME
Oficina. Contract. Comercial.

EQUIPAMENT
Mobiliari. Mampares. Il·luminació. 

Paviments. Acústica. Healthy Office.



L’equip humà de Tendències Gi-
rona és de caràcter jove i dinà-
mic. Gràcies a la seva experièn-
cia, aconsegueixen crear a mida 
espais atractius, dinàmics, pràc-
tics i irrepetibles. 

Treballem la planificació, el dis-
seny i l’execució de projectes 
d’interiorisme mitjançant les 
darreres tecnologies en dos i 
tres dimensions. 

Dissenyem projectes integrals 
d’interiorisme per a oficines 
principalment, tot i que creem 
espais per a altres sectors com 
el contract o el comercial. 

INTERIORISME



A Tendències Girona portem anys 
realitzant projectes integrals per a tot 
tipus d’oficines. Dissenyem, planifi-
quem i executem cada projecte com si 
de la nostra pròpia oficina es tractés.

En tots els projectes d’interiorisme, a 
més d’escollir el mobiliari més ade-
quat tenint en compte les necessitats 
de l’empresa, li donem importància al 
conjunt; és a dir, és tan important es-
collir les cadires i les taules com defi-
nir el material del paviment, del sostre 
i de les parets, els colors i la distribu-
ció de l’espai. 

Perquè aquest conjunt es transformi 
en un lloc de treball eficaç i amb es-
til propi, per a nosaltres és primordial 
conèixer en profunditat les necessi-
tats dels usuaris i l’empresa: quin ús 
li donaran a l’espai de treball, quin és 
l’estil de la companyia o quins valors 
vol transmetre amb la nova imatge.

INTERIORISME
oficina

KAVE HOME
Oficines 
centrals, 
Sils.



Creem espais únics per a proporcio-
nar als usuaris una experiència cap-
tivadora. Oferim projectes a mida i 
aportem solucions pràctiques en cada 
idea. 

L’àrea operativa de Tendències Gi-
rona especialitzada en l’equipament 
d’hotels, restaurants, bars i 
col•lectivitats, té com a objectiu bàsic 
treballar de manera acurada i cons-
cient la qualitat, el disseny i l’eficàcia 
de cada projecte. 

El nostre equip té una llarga experièn-
cia en el sector. El compromís adquirit 
gràcies als anys d’experiència profes-
sional, ens impulsa a buscar les mi-
llors solucions per als nostres clients, 
oferint serveis i productes adaptats a 
cada necessitat i contribuint al creixe-
ment de marca.

INTERIORISME
contract



Els projectes d’interiorisme comercial 
són apassionants. No es tracta només 
d’actualitzar la imatge d’un local, hi ha 
una fase prèvia i molt important en 
el qual es treballa minuciosament el 
concepte.

El nostre equip d’interioristes ha rea-
litzat al llarg de tots aquests anys pro-
jectes molt interessants amb resultats 
sorprenents. S’han dissenyat espais 
comercials únics, capaços de trans-
metre sensacions que proporcionen 
a l’usuari una experiència de compra 
immillorable.

INTERIORISME
comercial

INQUIETS
Botiga 
infantil, 
Vilafant.



Al nostre showroom oferim tot el 
que una empresa necessita: mo-
biliari, mampares, il·luminació, 
sostres, terres tècnics, parquets, 
moquetes, panells acústics, en-
vans mòbils, jardins verticals i 
tot tipus de complements deco-
ratius.

El nostre objectiu és treballar 
de manera acurada i conscient 
la qualitat, l’estètica i l’eficàcia 
de cada projecte, independen-
tment de la seva complexitat. 

A Tendències Girona hem rea-
litzat una acurada selecció de 
partners que compleixen amb 
els nostres estàndards de qua-
litat. A més, som distribuïdors 
oficials de marques líders com 
Dynamobel o Sedus.

EQUIPAMENT



Som especialistes en mobiliari per a 
oficines. Estudiem acuradament les 
necessitats de cada client, avaluant 
les diferents solucions per a opti-
mitzar l’espai disponible, traient-li el 
màxim profit a les zones de treball.
 
El nostre objectiu és crear espais de 
treball més confortables, espais on 
una planificació lògica és la base de la 
bona gestió i on el disseny prioritza el 
benestar.

Per aconseguir les solucions més 
apropiades en cada projecte, dispo-
sem d’un equip de professionals alta-
ment qualificats, capaç d’oferir-li a les 
empreses un assessorament de quali-
tat.

EQUIPAMENT
mobiliari

PETREM
Oficina 
central, 
Figueres.



Les empreses modernes aposten pel 
treball col·laboratiu, per això la ten-
dència a crear espais de treball open 
space és cada vegada més gran. Però 
també entenen que els treballadors te-
nen necessitats diferents i que han de 
desenvolupar la seva tasca en condi-
cions òptimes. És important, per tant, 
disposar d’espais tancats per a tas-
ques que requereixen concentració.

A Tendències Girona creem espais 
únics, amb mampares que s’adapten 
a la vida moderna, que fan un gir de 
180° als tradicionals models de parti-
ció estàtics i monòtons, oferint un sis-
tema industrialitzat aportant millores 
estètiques i acústiques significatives. 

EQUIPAMENT
mampares

KAVE HOME
Oficines 
centrals, 
Sils.



Els espais de treball tenen necessitats 
específiques. A Tendències Girona as-
sessorem i oferim solucions profes-
sionals d’il•luminació arquitectural, 
tècnica i decorativa. 

Realitzem estudis lumínics indoor & 
outdoor amb resultats òptims, gràcies 
a la nostra experiència i al recolza-
ment de partners experts.

EQUIPAMENT
il·luminació

KAVE HOME
Oficines 
centrals, 
Sils.



EQUIPAMENT
paviments

Les moquetes, a més de ser elegants, 
proporcionen grans beneficis en els 
espais de treball: ajuden a esmorteir el 
so, redueixen la fatiga a les cames i a 
la vista, ofereixen un major confort tè-
rmic i milloren la qualitat de l’aire dels 
espais interiors.

El parquet, ja sigui de vinil o de fusta 
natural, ofereix una estètica atractiva 
i càlida. La seva instal·lació és senzi-
lla i és fàcil de mantenir. El parquet 
és prou resistent com per suportar els 
reptes del dia a dia.

Sigui quin sigui el material triat, és 
important escollir un paviment ade-
quat per a cada espai, tenint en comp-
te l’ús que se li donarà. Els nostres 
experts assessoren amb una precisió 
exquisita.

EASYPROMOS
Oficines 
centrals, 
Girona.



Cada projecte requereix d’un condi-
cionament interior tècnic i estètic. A 
Tendències Girona aportem solucions 
perquè els espais de treball gaudeixin 
d’un confort acústic a mida, mit-
jançant una correcta instal·lació de 
sistemes d’absorció acústica en parets 
i sostres.

Els panells acústics s’adapten estèti-
cament a tot tipus d’espais gràcies a 
la gran varietat de formes, materials i 
acabats que hi ha al mercat.

EQUIPAMENT
acústica

SYNAPTIK
Oficines 
centrals, 
St Gregori.



El concepte d’oficina saludable ha 
vingut per quedar-se. Cada vegada 
són més les empreses modernes que 
transfoman les seves oficines en es-
pais de treball sostenibles, respectuo-
sos amb la natura i pensats per a reduir 
les malalties laborals a les persones i 
augmentar la seva productivitat.

A Tendències Girona apostem pels 
projectes ‘healthy office’. Ens esfor-
cem perquè els espais de treball siguin 
cada vegada més saludables, gràcies 
en part al mobiliari intel·ligent com 
jardins verticals autosuficients, cadi-
res autoregulables o taules de treball 
que promouen el moviment.

EQUIPAMENT
healthy office

KAVE HOME
Oficines 
centrals, 
Sils.



La vida de Carles Margarit sempre 
ha girat al voltant del disseny. Es va 
formar a l’Escola Elisava de Barce-
lona, posteriorment es va graduar a 
l’Escola Superior de Disseny i Art Llo-
tja i va obtenir el Màster Design Ma-
nagement de la UPC. En l’actualitat, 
treballa com a interiorista a Ten-
dències Girona, dissenya productes 
per a firmes tan importants com 
Kave Home i forma part del presti-
giós grup Otazen, on és Design Ma-
nager a Europa i Orient Mitjà. El seu 
èxit ha arribat tan lluny que els seus 
dissenys s’han exposat en diferents 
fires internacionals com el Salone 
Internazionale del Mobile Milano, 
Stockholm Furniture Fair o Furnitu-
re China-Shangai.

CARLES MARGARIT
Interior Designer, Product Designer 
& Design Manager.



Emili Grahit 46,17003 Girona
972 011 643

hola@tendenciesgirona.com
www.tendenciesgirona.com


