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A Cuina Fortta som fAbricAnts 
empresA gironinA Amb més de 100 Anys d’experiènciA 

Moltes vegades, els detalls són el més important. A Cuina Fortta 
ho sabem. Per això, et fem la cuina que sempre has somiat, 
plena de detalls, a mida del teu espai, de les teves necessitats i 
del teu pressupost.

A Cuina Fortta som fabricants i produïm els mobles de cuina 
amb el disseny, el color i l’estil que més t’agraden, però sobretot 
amb la garantia d’una construcció sòlida, feta a casa nostra per 
una empresa gironina amb més de 100 anys d’experiència. 

T’assessorem, dissenyem el projecte i el fem realitat amb els 
millors materials. El resultat: un espai actual, pràctic, robust i 
funcional i totalment personalitzat. 

I si vols que ens fem càrrec de tot, també podem oferir-
te un projecte integral. Posem al teu abast el millor equip de 
professionals (paleta, lampista, marbrista…) perquè tu no t’hagis 
de preocupar de res. Demana’ns pressupost sense compromís.

Petits detalls que 
Fan grans Cuines



MÉs ergonÒMiCa 
Eficiència i eficàcia
Anem de la mà dels accessoris Grass i Kesseböhmer i això 
ens assegura una feina ben feta amb garantia de bona 
qualitat. No caminem amb un patró fix perquè cada projecte 
és completament nou. A Cuina Fortta dissenyem i fabriquem 
tot allò que necessites, directe de fàbrica.

aMB el Millor dissenY
La cuina que sempre has somiat
Deixa volar la teva imaginació i pensa en la cuina que sempre has desitjat.
A Cuina Fortta la farem realitat perquè puguis gaudir d’un disseny actual, 
amb els colors, les textures i els materials més adients. Amb les darreres 
novetats en laminats, estratificats, lacats o en fusta. I amb uns detalls que 
s’adapten a les teves necessitats, concebuts expressament per fer-te la vida 
molt més còmoda.

la MÉs roBusta
Resistent a tota la família
A Cuina Fortta fem descansar els nostres mobles de cuina sobre 
uns peus metàl·lics dissenyats exclusivament per poder suportar 
el pes de grans quantitats d’utensilis. A més, l’estructura interior 
està construïda amb el sistema exclusiu Fortta, que garanteix en 
tot moment la màxima solidesa.

arMaris aMB
MÉs CaPaCitat 
Tot hi cap
A Cuina Fortta som especialistes en treure el màxim profit 
del mínim espai. Dissenyem els mobles completament a 
mida, tant d’alçada com de profunditat, i convertim qualsevol 
racó en un bon espai d’emmagatzematge. Perquè el nostre 
sistema de fabricació permet personalitzar tots els armaris 
en funció de les preferències de cada client. 
El nostre objectiu és convertir la teva nova cuina en un espai 
sobretot funcional i pràctic, sense perdre l’equilibri entre 
comoditat i disseny.

Els nostres armaris disposen d’un tauler de partícules hidròfugues 
de 19 mm de gruix i d’una base confeccionada amb un panell 
estructural impermeable RS700, que evita problemes d’humitat. 
Una construcció robusta per donar resposta a la necessitat del 
comfort i resistència de tota la família.

Peus metàl·lics i sòcols de
10 cm d’alçada mínima


