PERSONALITZACIÓ
D’ESPAIS PÚBLICS I PRIVATS

Dissenyem, fabriquem
i instal·lem espais amb identitat

APORTEM
Posem en valor els símbols d’identitat tenint en compte
la cultura, història i tradicions.

PERSONALITZEM
PEPS neix amb la voluntat d’embellir l’entorn urbà
amb elements del patrimoni cultural i històric de
cada municipi. Entenem l’espai, públic i privat, com
el lloc de convivència del teixit social.

Tenim la ferma convicció que embellir l’espai urbà va
més enllà de la intervenció urbanística. Volem crear
espais de cultura urbana que millorin la qualitat de
carrers i barris, i on la ciutadania pugui reafirmar el
sentiment de pertinença.

Ens adaptem a cada necessitat i busquem la millor solució.

MATERIALITZEM
Treballem diferents materials donant forma a cada
projecte i garantint la qualitat de l’obra.

IMPLIQUEM
Revalorem l’entorn com a un valor per a la comunitat i
per al municipi.

FABRICACIÓ

DISSENY

Servei
integral

MANTENIMENT

INSTAL·LACIÓ

DES DEL 2018

180 clients

200 PROJECTES
Oferim solucions integrals per posar en valor els
espais integrant-los en l’entorn i reforçant la
identitat del territori.

70 municipis
Tractem cada projecte de forma individual i ens
adaptem a les necessitats de cada client.
Treballem amb els millors materials cuidant cada
detall i respectant el medi ambient.

5 professionals

Lletres

Escuts

De fusta contraxapada revestida
amb una capa protectora amb àrid
de marbre polit, per simular la pedra
natural. D’acer corten pintades al forn
amb qualsevol color i textura. Aquest
metall, en contacte amb l’exterior,
adquireix un bonic efecte d’envellit.

Treball artesanal fet amb la tècnica
del trencadís. La porcellana ceràmica
és un material amb un gran potencial
artístic, molt resistent i de gran durabilitat. Els escuts es poden combinar
amb lletres i s’adapten a qualsevol
mida i superfície.

Projectes a mida

Senyalització

Dissenys en curs

A partir de la demanda del client, treballem una proposta personalitzada
que té en compte l’entorn i la identitat
de cada municipi. Escollim els materials en harmonia amb el paisatge i
en coherència amb cada superfície.

Tòtems gegants en acer o en fusta,
col·locats en vertical o horitzontal,
com a elements indicatius de zones
determinades. A les lletres s’hi pot
aplicar un tractament en policarbonat
per a destacar-les.

Estem dissenyant projectes de
característiques variades i per a espais
diferents. Comptem amb un equip
divers de professionals i oferim un servei
integral per fer realitat cada projecte:
disseny, fabricació i instal·lació.

LLETRES

MASQUEFA

CALDERS

CALELLA

Lletres gegants que es recolzen en una base d’acer
corten per ressaltar el nom del municipi, visibles des
de la carretera d’entrada al poble.

Simulant pedra natural, lletres de 150 cm d’altura
i 20 cm de gruix col·locades a paret acompanyant
l’escut del poble.

Lletres metàl·liques i antivandàliques en dos colors,
segons disseny de l’ajuntament, col·locades com a
reclam turístic.

ESCUTS

CABRILS

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

RODA DE TER

Personalització d’un espai amb l’escut del municipi
en trencadís porcellànic. Visible a l’entrada de Cabrils
venint de Vilassar de Mar.

Restauració i embelliment de l’àncora, símbol del
poble. S’ha col·locat simulant l’escut heràldic en un
espai davant l’ajuntament.

Escut situat al mig de la rotonda venint de Manlleu,
i envoltat d’un meandre de pedra grisa simulant el riu
que dona nom a Roda.

Escuts i lletres

SANT VICENÇ DE MONTALT

LA CANONJA

SENTMENAT

Conjunt format per escut en plataforma inclinada i
lletres gegants donant la benvinguda a la part alta
del municipi.

Giratori amb escut elaborat en trencadís i integrat
en una estructura circular d’acer corten amb lletres
inoxidables amb el nom del poble.

Escut artesanal acompanyat de lletres 3D en orientació diagonal per potenciar la tridimensionalitat
de l’espai.

PROJECTES A MIDA

POLINYÀ

ESPINELVES

NAVARCLES

Rememorant antigues tradicions i costums, s’ha
personalitzat la rotonda amb el disseny de l’antiga
bomba d’aigua de Polinyà.

Personalització d’una petita rotonda amb lletres
d’acer corten i silueta de l’església romànica
donant la benvinguda.

Composició formada per lletres pintades al forn,
rèplica del pont més característic de Navarcles i
cintes de colors simulant l’aigua.

PROJECTES A MIDA

SANT VICENÇ DE MONTALT

VIC

LA POBLA DE CLARAMUNT

A la rotonda de la N-II s’han col·locat lletres en
un suport d’acer corten que simula skyline del
municipi i detall de l’ocell més emblemàtic.

Mural gegant de 10 x 2 m amb il·lustracions de l’artista
Pilarín Bayés, en porcellana ceràmica. Inclou il·luminació nocturna i marc en corten.

Lletres gegants en 3D damunt una estructura d’acer
corten amb el contorn del Castell de Claramunt,
visible a l’entrada del poble.

PROJECTES A MIDA

CANET D’ADRI

SEVA

VALDETORRES DE JARAMA

Escut de trencadís artesanal en una composició que
inclou la benvinguda i nom del municipi en un suport
de ferro corten.

Bolets fets artesanalment amb trencadís que
complementen les lletres de la rotonda d’entrada
al poble venint de Viladrau.

Creació de lletres de ferro corten amb el nom del municipi i escut en trencadís en porcellana ceràmica, sobre
paret d’obra vista.

SENYALITZACIÓ

SENTMENAT

CANYELLES

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Tòtems gegants indicatius fabricats en acer
corten, que inclouen el nom dels diferents barris
de Sentmenat.

Troncs gegants de fusta de 80 cm de diàmetre
amb lletres sobreposades indicant el nom del
poble i el nom de la fira més emblemàtica.

Composició vertical a partir d’un tòtem de grans
dimensions en acer corten amb el nom del municipi,
situat a l’avinguda de Can Rubió.

DISSENYS EN CURS

LLORENÇ DEL PENEDÈS

IGUALADA

SANTA SUSANNA

Conjunt format per lletres gegants sobre mur
de pedra i silueta en acer corten que simula
skyline del municipi.

Personalització d’una rotonda a la N-II amb lletres
formant el nom del municipi i un cel ple dels globus
típics d’Igualada.

Lletres gegants amb missatge de benvinguda
sobre un mur de pedra, visible a la rotonda
d’entrada al municipi per la N-II.
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