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Qui som?

LAMIPLAC és una empresa de caràcter familiar, fundada l’any 1991, 
fruit de l’experiència dels seus socis fundadors en el camp de les matèries 
de fibres i similars.

Es dedica, des del primer moment, a la comercialització, l’assessorament i la 
col·locació de laminats, plaques, recobriments sintètics i aïllaments de tota 
mena, així com també al desenvolupament de solucions complementàries 
a la seva activitat principal.

Durant aquests anys, LAMIPLAC s’ha transformat en l’empresa actual, 
moderna i innovadora, fruit de l’equip humà que la composa.

Instal·lacions:

Disposem d’un centre de treball ubicat a Olot des d’on donem servei a tots 
els nostres clients, sent Catalunya l’àrea d’influència més important.

En el mateix centre hi trobem els diferents departaments de l’empresa: 
administració, direcció comercial, direcció tècnica, així com la seu social de 
la mateixa.



Revestiments de parets 
sistema Placsell

Homologat sector alimentari.

Alta resistència mecànica i 
tèrmica.

Fàcil de netejar.

No envelleix.

Instal·lació fàcil i sense obres.

Recuperació de panells 
danyats.



Solucions per als sostres

Especialitat en el sector 
alimentari.

Fàcil de netejar.

Diferents models, colors i 
preus.

Plaques o lames.

Falsos o directes, segons 
necessitat.



Revestiments per a parets 
en diferents colors

Carta de colors.

Revestiments de parets i 
portes.

Alta resistència a les ratllades.

Fàcil de netejar.

Junta termosegellada.



Panelat

Tancaments.

Cambres de 
congelació.

Cambres de 
conservació.

Sales 
blanques.

Panells frigorífics, de 
coberta, de façana.

Amb acabats de xapa 
lacada, inoxidable, 
polièster...

Nucli de poliuretà, 
poliestirè, llana de 
roca i poliisocionurat.



Solucions per a terres
Execució de paviments

 Dissenyem el seu paviment segons el 
funcionament del seu negoci.

 Aplicacions de paviments Epoxys - Metil 
metacrilat - Altro.

 Execucions adaptades a les seves 
necessitats i en el menor temps possible 
(execució en nocturn i festius). Temps 
d’assecatge: 2 hores.

 Execucions segons normativa sanitària i 
en prevenció de riscos laborals (paviments 
antilliscants).

 Treballs en cambres i túnels de congelació 
a temperatura negativa.



Realitzem el seguiment de 
l‘obra amb assessorament 

professional

Metacrilat - Temps assecatge: 2 hores.

Reparacions tècniques

Epoxys



Terres, terrasses, piscines, basses 
de rec, dipòsits...

Làmines flexibles de PVC

Impermeabilitzacions



Instal·lació de làmines de 
protecció solar, seguretat i 

decoratives

Protecció solar

Rebuig de la calor solar

Donen intimitat

Instal·lació ràpida i sense 
molèsties

Seguretat davant ruptures

Diferents graus de protecció



Mampares - Compacta

Separacions WC

Vestidors

Banys

Altres



Instal·lació de portes i 
finestres



Projectes de decoració

Tancaments amb panells decoratius, 
instal·lacions de parquet, falsos sostres 
decoratius, pladur...



Empresa de serveis

Proteccions murals.

Elements d’inoxidable en 
parets, cantoneres, etc.

Moble auxiliar neutre - 
taules, prestatges, piques i 
rentamans, etc.



Acondicionaments acústics 
per a parets i sostres
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