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 A Eskorça treballem en base a la idea d’ecologia i 
proximitat, i volem portar aquesta filosofia als 
espais escolars, sobretot als patis i exteriors.  

 

 La fabricació dels nostres productes té com a base la 
producció local i artesana, i respectuosa amb el 

medi ambient.  

  

 Entenem els patis com espais de creativitat, de 
diversitat  i oportunitats, espais on créixer, on 

compartir joc lliure i espontani.   

  

 Us oferim un servei complert, que inclou el disseny, 
la creació i el muntatge de les estructures., així com 

també la certificació i el manteniment.  
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TRONCS 
 

PONTS I TÚNELS 
 

MOBILIARI PIKLER 
 

EXPERIMENTACIÓ 
 

SORRA I AIGUA 
 

CASETES I REFUGIS 
 

TANCAMETS 
 

MANTENIMENT 
 



ELS PREUS PODEN VARIAR 
 

Degut a l’increment continuat del preu de la fusta 
i la benzina, i a les dificultats en el 

subministrament, en ocasions pot variar el preu 
i/o material utilitzat. Sempre s’utilitzaran 

materials de la mateixa qualitat o superior.  
 



  

 

 

 

  

CONJUNT D’EQUILIBRI 
REF: EXT001 
Mides: 7 troncs de 250cm + 
troncs de suport. 3x3m 
superfície total 
Material: fusta d’acàcia 
PVP: 1100€ 
 

Precisa muntatge 

PASAREL·LA DE TRONCS 
REF: EXT002 
Mides:  8 troncs en forma 
d'escala d'entre 15 i 30cm 
d'alçada i 30cm de diàmetre 
+ tronc central de 150cm. 
Material: fusta d’acàcia 
PVP: 890€ 
 

Precisa muntatge 



TÚNEL AMB RAMPES 
REF: EXT003 
Mides:  1.50x3.80m 
Material: fusta de pi i 
acàcia o castanyer 
PVP: 2100€ 
 

Precisa muntatge 

PONT AMB ESCALA I RAMPA 
REF: EXT004 
Mides: 1.50x3.50m 
Material: fusta de pi, acàcia i 
tauler marí 
PVP: 1750€ 
 

Precisa muntatge 



TRIANGLE AMB PANELL 
REF: EXT005 
Mides: 75x75x80cm 
Material: fusta de i 
tauler marí 
PVP:  420€ 
 

TARIMES 
REF: EXT006 
Mides: 25x80x300cm 
Material: fusta de pi 
PVP:  650€ 
 

Es pot fer a mida 
 



TRIANGLE  
REF: EXT007 
Material: fusta de pi 
Mides: 55x60x55cm 
PVP:  260€ 
REF: EXT008 
Mides:  80x80x75cm 
PVP:  340€ 
 

LABERINT 
REF: EXT011 
Material: fusta de pi i tauler 
marí 
Mides: 60X180X120cm 
PVP:  900€ 
REF: EXT012 
Mides: 40x120x80cm 
PVP: 635€ 
 

RAMPA ESCALADA 
REF: EXT010 
Mides: 120x40cm 
Material: tauler marí 
PVP: 160€ 
 

RAMPA REVERSIBLE 
REF: EXT009 
Mides: 120x40cm 
Material: tauler marí 
PVP: 140€ 
 



CUINETA 
REF: EXT015 
Mides: 150x50x100cm 
Material: fusta de pi i 
cubetes d’acer 
inoxidable 
PVP:  570€ 
 

Es pot fer a mida 
 

TAULES 
REF:EXT 013 
Material: fusta de pi i 
tauler marí 
Mides: 150X70x40cm 
PVP:  450€ 
REF: EXT014 
Mides: 150x70x50cm 
PVP:  460€ 
 

Es pot fer a mida 



CANALS 
REF: EXT016 

Mides: 3 peces de 100x10x4cm  
Material: fusta de pi 

PVP:  170€ 
 

SORRAL NATURA 
REF: EXT017 
Mides: 4x7m 
Material: fusta de pi i acàcia 
PVP:  2500€ 
*No inclou sorra 
 

Precisa muntatge 
Es pot fer a mida 



CABANA D’ESCALADA 
REF: EXT019 
Mides: 180x160x220cm 
Material: fusta de pi 
PVP:  1650€ 
 

Precisa muntatge 

TEPPE 
REF: EXT018 
Mides: 210x120cm 
Material: fusta de pi i tronc d’acàcia 
PVP: 1150€ 
 

Precisa muntatge 
Es pot fer a mida 



CABANA CANADENCA 
REF: EXT020 
Mides: 150x150x180cm 
Material: fusta de pi 
PVP: 950€ 
 

Precisa muntatge 
Es pot fer a mida 

Si teniu alguna idea de refugi o cabana 
que us agradaria per al vostre pati, 

estarem encantats de dissenyar-lo amb 
vosaltres. 

Realitzem projectes a mida 



TANCA RÚSTICA 
REF: EXT021 
Mides: fet a mida 
Material: fusta de pi 
PVP: segons encàrrec 
 

Precisa muntatge 

TANCA BARROTS 
REF: EXT022 
Mides: fet a mida 
Material: fusta de pi 
PVP: segons encàrrec 
 

Precisa muntatge 



SEPARACIONS AMB TRONCS 
REF: EXT024 
Mides: fet a mida 
Material: tronc d’acàcia 
PVP: segons encàrrec 
 

Precisa muntatge 

PORTES AMB TANCA ELEVADA 
REF: EXT023 
Mides: fet a mida 
Material: pi i tauler marí 
PVP: segons encàrrec 
 

Precisa muntatge 

Qualsevol tanca o separació es pot fer a 
mida i amb el disseny que necessiteu 
Ens adaptem a les vostre necessitats 



Restaurem i reparem  
estructures, tanques o 
qualsevol element de 

fusta que ja tingueu, per 
garantir la seva 

seguretat i durabilitat.  



 Tots els nostres productes estan dissenyats i construïts 
segons la Norma EN-1176. 

 

 Si necessiteu la certificació de les instal·lacions, ens podeu 
demanar pressupost, aquesta feina l'encarreguem a una 

empresa externa. Tant pot ser de les nostres estructures o de 
tot el mobiliari que teniu a l'exterior. 

 
Per les estructures de fusta d’exterior s'ha de fer un 

manteniment anual, ja que necessiten nodrir-se 
periòdicament si els hi volem procurar una vida llarga, així 

com també supervisar que tots els elements estiguin en bon 
estat. Volem fer èmfasis en aquest punt, ja que si es fa una 
bona cura del material, les certificacions i la solidesa de les 

estructures no es veuen compromeses. 
 

Des d’Eskorça us oferim fer el manteniment directament. Si 
teniu temps i ganes ens podeu demanar la descripció del 

procediment per correu electrònic i fer-lo vosaltres mateixes.  
 

Si finalment no us podeu comprometre a fer aquesta tasca 
regularment, us oferim un Contracte de Manteniment. 

 

 Llarga vida a la fusta! 

 



  

 

 El preu del transport no està inclòs. 
Es calcularà a banda en funció del 

volum i distància.  

Tlf: 682 30 66 66 (Astor) 
joguineseskorca@gmail.com   ·  
www.eskorca.com 
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