
La qualitat dels hotels condiciona irre-
meiablement el tipus de turisme.
Aquest va ser el missatge que el
Director de l’Agència Catalana de
Tecnologia Turística Josep Mª Pallàs
va transmetre al centenar d’empresaris
reunits a l’Escola Superior d’Hostale-
ria i Turisme de Sant Pol de Mar, amb
motiu de la celebració de la Jornada
sobre “Tecnologia i Hostaleria” a on
es va tractar sobre la necessitat i els
avantatges de climatització a gas apli-
cada als establiments hotelers. Amb el
suport de Gas Natural i la col·labora-
ció de les agrupacions empresarials
d’hostaleria de Lloret de Mar, Tossa
de Mar, Blanes i la Cooperativa Serhs,
els assistents es varen interessar sobre
els avantatges de l’aplicació del gas
natural als establiments hotelers. Un
dels missatges clars fou el de la neces-
sitat d’invertir en millores per tal de
fer front a la competitivitat del mercat.
I el gas natural és una alternativa
econòmica i ecològica.
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TERMOTUR,
45 anys al servei
de la llar
Amb satisfacció, de bell nou estem pre-
sents dins la mostra comercial a la Fira
de Calella i l’Alt Maresme, amb la
voluntat d’ésser útils i apropar-nos al
consumidor; per això i mitjançant
aquest butlletí us volem presentar una
empresa capdavantera i àgil al servei
de la llar que us ofereix la qualitat i la
tecnologia de les primeres marques del
mercat i la garantia i la tranquil·litat
d’un servei de postvenda i manteni-
ment qualificat.

Difícilment podíem imaginar que
d’aquella iniciativa de fa 45 anys, unes
dècades després es pogués aconseguir,
amb el concurs de tothom –clients, tre-
balladors i proveïdors– el disseny
d’una empresa amb veritable dimensió
europea i amb clara vocació al servei
de la llar. De la creació i la consolida-
ció de l’empresa Termotur –especialit-
zada en la venda, la instal·lació i el
manteniment d’equips d’aire condicio-
nat, calefacció, tractament d’aigües i
com a instal·ladora de gas– fins avui,
ha calgut esforç, dedicació, professio-
nalitat i tot un treball d’equip.

Avui, amb renovada il·lusió i amb la
satisfacció d’un cúmul de sensacions
positives, volem oferir-vos la nostra
organització, la d’una empresa compe-
titiva, moderna, on el disseny de pro-
jectes i la instal·lació de centres de
regeneració d’aire per a l’escalfament
de l’entorn o per al tractament de les
aigües, respongui no tan sols a les vos-
tres veritables necessitats sinó també a
les exigències de qualitat, economia i
servei, triangle aquest del nostre èxit.

És per tot això que ens plau de posar
a la vostra disposició la realitat de la
nostra marca i el contingut de l’empresa
Termotur, amb el convenciment que els
clients són la nostra aposta de futur més
agosarada i amb ells la seva satisfacció.

Miquel Tur i Carrasco
Director General
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Recull gràfic de la Jornada

Termotur insta els empresaris que climatitzin
els hotels. Un centenar d’empresaris participen
a la Jornada “Tecnologia i Hostaleria”
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CONSELLSLa calefacció
1. Aïllament
Una llar ben aïllada redueix els costos de
calefacció entre un 20% i un 40%.
2. Manteniment dels aparells calefactors
Un manteniment de les instal·lacions de
calefacció, en especial dels aparells emis-
sors de calor, us ajudarà a estalviar ener-
gia, allargarà la vida dels vostres equips, i
alhora millorarà la seguretat de les vostres
instal·lacions.
3. Efectueu revisions periòdiques dels
equips de calefacció i d’escalfament
d’aigua.
Poseu a les mans d’especialistes les tasques
bàsiques de manteniment. Anualment
abans de posar en marxa la instal·lació de
calefacció, feu que us facin les següents
operacions:
• Comprovació de l’estat d’aïllament de la
carcassa de la caldera. Revisió de l’estat
dels cremadors i de les superfícies de bes-
canvi dels escalfadors d’aigua i de les cal-
deres segons les indicacions dels fabri-
cants.
• Si cal, procediu a la seva neteja o a la
seva susbtitució.
• Eliminació de les incrustacions calcàries
dels circuits dels aparells calefactors.
• Regulació dels cremadors i control de
l’aire necessari per a la combustió.
4. A més a més:
• Manteniu netes les superfícies dels radia-
dors. No s’han de cobrir mai, ni situar-los
davant de mobles o obstacles que dificultin

la transmissió de calor.

• Una operació de manteniment senzilla
és la purga dels radiadors d’aigua abans de
la temporada de calefacció.
• Ajustar la producció de calor.
• Consumir més energia no suposa
necessàriament obtenir un confort més
gran: només s’aconsegueix augmentar la
despesa d’energia i llençar diners.
• Mantenir una temperatura de 19-20° C
és suficient per gaudir d’un confort adient
durant el dia i mentre la llar es trobi ocu-
pada.
• Quan tothom dorm, o quan la llar es
trobi desocupada, abaixeu la temperatura
de calefacció fins els 16-17° C. Reduir la
temperatura en un grau suposa un estalvi
d’energia d’un 8%.
• Per a aigua calenta no supereu els 45-
50°C de temperatura d’utilització. Incre-
mentar en 10° C la temperatura de sortida

Raid Català-Africà-96
(Calella-Tafroute)
Termotur l’any passat va col·laborar
en el Raid Català-Africà organitzat pel
Club Calella Tot Terreny i per la Creu
Roja de l’Alt Maresme, lliurant mate-
rial d’equipaments al Centre Catalunya
de la Creu Roja i de la Mitja Lluna
Roja (centre sòcio-educatiu) de Khou-
ribga (Marroc). Aquest any també n’és
patrocinador, concretament de l’Equip
Femení. El Club Calella Tot Terreny fa
uns viatges que a la vegada que d’a-
ventura són també d’ajut humanitari.

Acció
humanitària
a l’ex-Iugoslàvia
Termotur ha col·laborat amb diverses
entitats que porten a terme ajuda
humanitària. Especial rellevància té
l’Expedició humanitària del gener del
95 a l’ex-Iugoslàvia. El dia 1 de gener
del 95 va sortir el comboi de 4 vehi-
cles (3 camions i 1 jeep) de la Plaça de
l’Església de Calella amb direcció al
Centre de Refugiats Kamenjak a Pola
(Croàcia) amb 2 tones de material
humanitari (medicaments, aliments,
roba, joguines). L’expedició va ser
organitzada per la Creu Roja de Cale-
lla i l’Alt Maresme i el Club Calella Tot
Terreny.

CALELLA
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NOVETAT

Termotur posa a l’abast dels seus
clients un innovador aparell presentat
per l’empresa Aquasol Controllers que
permet la dosificació i el control
electrònic dels productes químics que
regulen el nivell de clor i el Ph ade-
quats per garantir la perfecta desinfec-
ció de l’aigua de les piscines, i que
també és vàlid per a la potabilització
d’aigües de consum.

A més de ser una garantia de segu-
retat pels que fa a la qualitat de l’ai-
gua, també representa un important
mitjà d’estalvi en el consum dels pro-
ductes químics.

Es tracta, doncs, d’un aparell ideal
per al manteniment qualitatiu de les
aigües de pous, piscines, i xarxes
municipals d’abastament.

Control electrònic 
i sanitari de l’aigua

NO DEIXEU
ESCAPAR
L’ENERGIA
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TERMOTUR,
un creixement 
sostingut

1951. La necessitat d’obrir-se camí a
l’entorn d’uns temps difícils, Eduard
Tur i Lapiedra constitueix a Calella una
petita empresa de caldereria dedicada
a la confecció artesanal i venda de
recipients de metall –calderes i calde-
rons– per escalfar fluids.
1973. Des de la seva estructura inicial
i arran de la constitució d’un departa-
ment comercial, el taller inicia una
nova singladura, gaudint d’una estruc-
tura més empresarial.
1975. Passen uns anys de consolida-
ció i les necessitats industrials i del sec-
tor de l’hostaleria fan que proliferi la
instal·lació de noves línies de calefac-
ció mitjançant cremadors de fuel-oil i
gas-oil.
1982. Després vindria el creixement
territorial i amb ell es posa en marxa
una nova línia de servei a l’entorn del
tractament químic de l’aigua, la qual
cosa permet passar de la línia industrial
a la de consum domèstic i concreta-
ment al món de les piscines. La
instal·lació d’equips de filtració, depu-
ració, potabilització, descalcificació,
etc. es veuen arrodonits amb el servei
de manteniment de piscines. Aquest
mateix any s’amplia la flota de vehicles
i amb ella l’estructura del servei.
1984. La venda i instal·lació d’equips
d’aire condicionat per als establiments
i la llar aporten el desenvolupament
d’una nova línia comercial i amb ella
un creixement sostingut del volum del
negoci.
1986. L’evolució experimentada
marca un canvi important a l’empresa,
que es constitueix oficialment  com a
entitat mercantil. Amb la denominació
Termotur S. L. neix una nova etapa. 
1991. Es fa efectiva la col·laboració
amb Gas Natural. Termotur com a
empresa col·laboradora inicia una
important fase de formació i especialit-
zació, procurant estar al dia de quants
avenços tecnològics es vénen succeint
en el camp de la climatització, la qual
cosa li comporta assistir a quants certa-
mens, congressos i fires especialitzades
se celebren tant a l’Estat Espanyol com
a l’estranger. 

1996. Amb la celebració del seu 45è aniversari, Termotur es confirma
com una empresa de clara dimensió europea, fruit dels seus “Joint-venture”
amb les primeres marques del sector de la climatització. Un ampli equip
humà professionalitzat, les seves modernes instal·lacions, i una tecnologia
d’avantguarda junt amb una mobilitat territorial i logística de servei
efectiva, converteixen aquesta empresa en una de les més importants
d’aquest sector. Més de 1.430 instal·lacions, la confiança de 1.600 clients i
una infrastructura perfectament desenvolupada avalen la trajectòria de
Termotur, S. L.
Avui, gràcies a la confiança de clients i proveïdors, Termotur S. L. és una
firma consolidada i de reconegut prestigi en el sector amb capacitat i sufi-
cient experiència per emprendre qualsevol tipus de projecte o realització
amb les màximes garanties tècniques i elevats nivells qualitatius.

TERMOTUR
i la seva
IMATGE DE MARCA

La imatge de marca de l’empresa
Termotur S. L. està representada per
la figura d’un home i dels tres ele-
ments vitals o fenòmens de la
natura que són el vent, el sol i l’ai-
gua, elements que esdevenen fonts
d’energia indispensables per a la
vida. L’empresa Termotur es basa en l’actualitat en el tractament d’aquests
elements, i aíxí les seves principals línies d’actuació són l’aire condicionat,
–que queda representat en la imatge gràfica pel vent–, la calefacció –repre-
sentada pel sol–, i el tractament d’aigües –representat per l’aigua pròpia-
ment dita–. Així doncs, en el seu 45è aniversari, la imatge de marca de
l’empresa Termotur simbolitza el domini d’aquests elements vitals de la
natura per part de l’home, actiu principal de l’empresa.

TERMOTUR
empresa instal·ladora
de gas natural
Una alternativa econòmica i ecològica. 
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Aire Condicionat i control sanitari.
Aconseguir un ambient d’acolliment agradable i idoni, tant als establiments
domèstics com industrials, troben en la instal·lació de sistemes i aparells
d’aire condicionat un important element de confort. Cada vegada és major
la instal·lació de sistemes d’aire condicionat, però Termotur, al marge de
les qüestions purament tècniques, ha valorat altament la conveniència de
dur a terme un important control i seguiment dels sistemes de filtració amb
la finalitat no tan sols de garantir un ambient de fred i calor òptims sinó
també assegurar un estricte control sanitari.

Calor a l’acte, regulable i a mida.
A partir d’una acurada anàlisi de les necessitats de cada client, apliquem
aquell disseny de sistema calefactor més adient per tal que pugui donar res-
posta a les veritables necessitats de cada superfície amb l’objectiu d’assolir
un correcte equilibri entre la temperatura necessària i un estalvi energètic
real. La nostra experiència en aplicar la calefacció per sistemes de fluid
hidràulic, ja mitjançant radiadors, terra radiant, etc. fan que mantinguem un
estricte control i seguiment de la combustió i funcionament mitjançant apa-
rells de tecnologia innovadora que garanteixen el seu correcte funciona-
ment. Calor a l’acte, regulable i a mida són conceptes que tenim sempre
presents.

Frescor, transparència cristal·lina i qualitat
La responsabilitat que comporta el degut tractament de l’aigua –la més
important de totes les substàncies– demana una gran experiència no tan
sols quan es tracta de la seva potabilització sinó quan també és motiu i ele-
ment de gaudi de lleure. El pas del temps ha fet que una de les especialitza-
cions de Termotur sigui el tractament de piscines amb les figures més diver-
ses i complexes assolint la frescor, transparència cristal·lina i qualitat que li
són pròpies.

Al servei de la llar.
La nostra estructura d’empresa ens permet oferir realitzacions claus en mà,
és a dir, el disseny, gestió i execució d’un projecte amb l’experiència de
seleccionar les marques i aparells més adients a les seves necessitats, que
tinguin l’estètica més acord amb la decoració, els sistemes de control, gra-
dualitat i seguretat tecnològicament més moderns i la concepció de la sala
de màquines més funcional i amb el suport electrònic necessari. Experièn-
cia, tradició i un gran equip humà garanteixen aquest servei.

Un Servei de Manteniment àgil i qualificat.
La nostra cultura empresarial està compromesa amb els recursos humans i
és per això que podem oferir als nostres clients un servei de post-venda i
manteniment àgil i qualificat. La coordinació entre departaments i plans de
formació junt amb el compromís i la il·lusió pel progrés general de l’em-
presa demostrat per l’equip humà de Termotur, fan possible que l’assistèn-
cia i el servei de manteniment siguin un dels reflexos més importants de
Termotur.

La climatització amb gas és el sistema del futur.
El gas natural és l’energia actualment en alça en el nostre país. Es tracta
d’una opció natural per a la creació de confort en els sectors domèstic i
comercial mitjançant la calefacció, la cocció i la producció d’aigua calenta
sanitària. Actualment, comença a difondre’s a Espanya una nova utilització
del gas natural: la climatització. Aquesta utilització de l’energia a gas té una
gran acceptació des de fa temps a EE.UU. i Japó, degut als seus inqüestiona-
bles avantatges sobre els sistemes tradicionals.

• Reducció dràstica de la
potència elèctrica necessària.

• Seguretat i fiabilitat.
• Rendiment.
• Estabilitat.
• Neteja.
• Estalvi d’espai.
• SenzillesaE
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