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Fitxes tècniques 
La correcta selecció de materials per a cada aplicació és imprescindible per a l’èxit dels nostres 
projectes. En particular, en els treballs a l’aire lliure on es requereix fusta, escollir les qualitats adients 
en funció de l’ús que es dona a cada element, ens garanteix el comportament i la durada de la 
construcció.

Amb l’objectiu de facilitar l’especificació de materials, a Fitor Forestal hem actualitzat les nostres fitxes 
tècniques, millorant-ne el seu contingut i presentació. El compendi de fitxes que us presentem, 
recopila les característiques de la fusta per exterior i productes relacionats que comercialitzem a Fitor. 
Cadascuna de les fitxes reuneix un conjunt de codis d’articles d’usos similars, mostrant-ne fotografies, 
dimensions, tipus, origen i classe de tractament de la fusta. A més, inclouen una breu descripció de les 
aplicacions més habituals per a cada producte.

Ens agrada recordar que no hi ha fustes bones i fustes dolentes, el que hi ha son bones i males 
aplicacions de la fusta. És la nostra responsabilitat donar la informació necessària dels materials, i la 
dels prescriptors fer la correcta selecció per a cada aplicació.

Esperem que les nostres fitxes facilitin la tasca!
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http://www.fitorfences.com/ca


Fusta Serrada

Travesses
Travesses de fusta 1FT-TR-CAT

2
3
4

Gamma / Descripció Nom fitxa

Pals de fusta

Índex
Fitxes tècniques Fitor fusta

Gamma / Descripció Nom fitxa Pàg. Pàg.

FT-FLTAU-CAT
FT-PPTAU-CAT
FT-BA145045-CAT

Taulons
Taulons Flandes
Taulons Pi País
Taulons Bàltic

5
6
7

FT-FL095021-CAT
FT-BA145019-CAT
FT-BARAST-CAT

Llistons i tarima
Llistons Flandes
Llistons Bàltic
Rastrell Bàltic

8FT-BALLE-CAT
Llistons encadellats
Encadellat taula Bàltic

9
10

FT-FLBQ-CAT
FT-BABQ-CAT

Bigues seccióquadrada
Bigues Flandes
Bigues Bàltic

11
12
13

FT-PTN-CAT
FT-PTP-CAT
FT-PE-CAT

Pals tornejats
Pals tornejats sense punta
Pals tornejats amb punta
Pals elèctrics

14FT-PAP-CAT
Pals sense tornejar
Pals agrícoles amb punta

15FT-PPQ-CAT
Pals seccióquadrada
Pals Pi País quadrats

16
17
18

FT-TA-CAT
FT-TF-CAT
FT-TP-CAT

Tanques de fusta
Tanca Basic
Tanca Fitor
Tanca Parcs

Tanques de fusta
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Tanques Ramaderes

19
20

Gamma / Descripció Nom fitxa

Ocultació

Índex
Fitxes tècniques Fitor fusta

Gamma / Descripció Nom fitxa Pàg. Pàg.

FT-ML-CAT
FT-MF-CAT

Malla Ganadera
Malla Lleugera
Malla Forta

24
25
26

FT-BF-CAT
FT-C-CAT
FT-V-CAT
FT-EA-CAT

Bruc de Fitor
Canya natural
Vímet natural
Escorça d’avet

21FT-PF-CAT
Portes de finca
Porta de fusta per a finca

22
23

FT-JVB-CAT
FT-JVL-CAT

Bordures de fusta
Llosetes de fusta

Jardineria
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Travesses 
de Pi

REF.
PRODUCTE

a
(mm)

b
(mm)

L
(m)

TR2212200

TR2212250

TR2212200M

TR2212250M

TR1812250

220

220

220

220

180

120

120

120

120

120

2

2,5

2

2,5

2,5

Travesses ecològiques fabricades en 
fusta de pi i tractades per exterior.

S’utilitzen especialment en jardineria 
com delimitadors del terreny, com 
esglaons d’escales de fusta, contenció 
de talussos i moltes altres utilitats. 

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

© 2016 

Especificacions Fusta

Origen*
Pi del país provinent d'explotacions forestals 
sostenibles. 

Acabat
De serra

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335.

Color

Verd

Marró

Verd

Verd

Marró

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

TR1809200 90180 2 Verd

FT.Fustes.Cat.VO 1



Taulons 
Flandes

REF.
PRODUCTE

a
(mm)

b
(mm)

FL095045000P4

FL12006000P4

FL145035000P4

FL145070000P4

95

120

145

145

45

60

35

70

Taulons de pi de Flandes serrats i polits 
tractats per a exterior amb autoclau.

Recomanats per a tot tipus de 
construccions d’exterior, estructures 
complexes de fusta, petits coberts, 
casetes de platges i passarel.les.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

© 2016 

Especificacions Fusta

Origen
Pi Flandes provinent d'explotacions forestals 
sostenibles. Certificat PEFC(*)
*(Només es certifiquen quan s'indica a la comanda)

Acabat
Raspallada.

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335.

Tractament
Autoclau per a classe d'ús IV.

Qualitat visual
Segona, segons la normativa UNE-EN 1611-1.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

(240-450)*

*Segons llargs disponibles

(cm)

L

(240-450)*

(240-450)*

(240-450)*

FT.Fustes.Cat.VO 2



Taulons 
Pi País

REF.
PRODUCTE

a
(mm)

b
(mm)

PP10040200P4 9040

Tauló de pi del país raspallat tractat per 
a exterior amb autoclau. Taulons 
recomanats per a tot tipus de 
construccions d’exterior, estructures de 
fusta, petits coberts, cases de fusta, 
baranes i més.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

© 2016 

Especificacions Fusta

Origen*
Pi del país provinent d'explotacions forestals 
sostenibles.

Acabat
Raspallada.

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

L

200

(cm)

FT.Fustes.Cat.VO 3



Taulons 
Bàltic

REF.
PRODUCTE

b
(mm)

a
(mm)

BA145045400P4 45 145

Tauló de fusta d'exterior de pi del 
Bàltic serrats i raspallats  tractats per 
a exterior amb autoclau.

Recomenats per a construccions 
exteriors, tarimes i passarel.les..

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

© 2016 

Especificacions Fusta

Origen
Pi Bàltic provinent d'explotacions forestals 
sostenibles. Certificat FSC (*)
*(Només es certifiquen quan s'indica a la comanda)

Acabat
Raspallada.

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 4  segons UNE 335.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

(cm)

L

400

FT.Fustes.Cat.VO 4



Llistons 
Flandes

FL095021000P4 21 95

Llistons de fusta de pi de Flandes.

Els llistons de fusta tractada s'utilitzen en 
tarimes de piscines, passarel·les de fusta, 
tarimes exteriors, construccions de jardí, 
casetes i altres.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

© 2016 Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

REF.
PRODUCTE

b
(mm)

a
(mm) (cm)

L
Especificacions Fusta

Origen
Pi Flandes provinent d'explotacions forestals 
sostenibles. Certificat PEFC (*)
*(Només es certifiquen quan s'indica a la comanda)

Acabat
Raspallada.

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335.

*Segons llargs disponibles

(210-480)*

FT.Fustes.Cat.VO 5



Llistons 
Bàltic

REF.
PRODUCTE

b
(mm)

a
(mm)

BA145019400R3 19 145

Llistons i tarima de pi Bàltic, tractats per 
a exterior amb autoclau.

Els llistons de fusta tractada s'utilitzen en 
tarimes de piscines, passarel·les de fusta, 
tarimes exteriors, construccions de jardí, 
casetes i altres.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

© 2016 Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

(cm)

L

400

BA145019200R3 19 145 200

Especificacions Fusta

Acabat
Raspallada i Ratllada per un costat.

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 3  segons UNE 335.

Origen
Pi Bàltic provinent d'explotacions forestals 
sostenibles. Certificat FSC (*)
*(Només es certifiquen quan s'indica a la comanda)

FT.Fustes.Cat.VO 6



Rastrells 
Bàltic

REF.
PRODUCTE

b
(mm)

a
(mm)

BA030040300S4 40 30

Rastrell pi del Bàltic tractat per a 
exterior amb autoclau.
Els rastrells de fusta tractada 
s'utilitzen com a suport de  
tarimes de piscines, passarel·les 
de fusta i de façanes ventilades.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

© 2016 

Especificacions Fusta

Acabat
De serra.

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335. 

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

(cm)

l

300

BA050075400S4 75 50 400

Origen
Pi Bàltic provinent d'explotacions forestals 
sostenibles. Certificat FSC (*)
*(Només es certifiquen quan s'indica a la comanda)

FT.Fustes.Cat.VO 7



REF.
PRODUCTE

b
(mm)

a
(mm)

BA120022000E3 22 120

Taula encadellada de fusta de pi del 
Bàltic tractada per a exterior amb 
autoclau. 
El seu disseny encadellat permet la 
construcció de parets i façanes de 
fusta. Ideal per a tot tipus de 
construccions exteriors, coberts de 
fusta i boxs per a cavalls.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

© 2016 Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

(cm)

L

(300-400 )*

BA140035300E3 35 140

Encadellat 
Taula 
Bàltic

*Segons llarg  disponible

(300-400 )*

Especificacions Fusta

Acabat
Raspallada.

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 3  segons UNE 335.

Origen
Pi Bàltic provinent d'explotacions forestals 
sostenibles. Certificat FSC (*)
*(Només es certifiquen quan s'indica a la comanda)

FT.Fustes.Cat.VO 8



Bigues de fusta de pi de Flandes 
massís, tractades per a exterior, de 
secció quadrada. 

Son bigues utilitzades habitualment en 
la construcció d'estructures de fusta, 
cobertes i pèrgoles.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

© 2016 Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

Bigues
Flandes
Bigues secció 
quadrada

REF.
PRODUCTE

b
(mm)

a
(mm)

FL045045000P4 45 45

(cm)

L

FL070070000P4 70 70

(300-450)*

Especificacions Fusta

Origen
Pi Flandes provinent d'explotacions forestals 
sostenibles. Certificat PEFC (*)
*(Només es certifiquen quan s'indica a la comanda)

Acabat
Raspallada.

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335.

FL090090000P4 90 90

*Segons llarg disponible

(300-450)*

(300-450)*

FT.Fustes.Cat.VO 9



Bigues de fusta de pi del Bàltic massís, 
tractades per a exterior, de secció 
quadrada. 

Son bigues utilitzades habitualment en 
la construcció d'estructures de fusta en 
cobertes lleugeres i pèrgoles.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

© 2016 Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

Bigues
Bàltic
Bigues secció 
quadrada

REF.
PRODUCTE

b
(mm)

a
(mm)

BA070070230P3 70 70

(cm)

L

BA070070300P3 70 70

Especificacions Fusta

Origen
Pi Bàltic provinent d'explotacions forestals 
sostenibles. Certificat FSC (*)
*(Només es certifiquen quan s'indica a la comanda)

Acabat
Raspallada.

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 3  segons UNE 335.

BA090090230P3 90 90

BA090090300P3 90 90

230

300

230

300

FT.Fustes.Cat.VO 10



REF.
PRODUCTE

D
(cm)

L
(mm)

PTN08000

PTN10000

PTN12000

PTN14000

PTN16000

PTN18000

 80

100

120

140

160

180

Pals de fusta de pi del país 
tornejats i tractats. Els pals 
s’utilitzen principalment per a la 
construcció de tanques de fusta, 
tanques texanes, tanques 
ramaderes i tanques de finques,

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

© 2016 

Especificacions Fusta

Acabat
Tornejada.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

PTN20000

PTF12150

PTM10200

200

120

100

Pals 
tornejats 
sense punta
Pi País

Origen*
Pi del país provinent d'explotacions forestals 
sostenibles. Certificat PEFC (*)
*(Només es certifiquen quan s'indica a la comanda)

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335.

*Segons llargs 
disponibles

(150-300)*

(150-400)*

(150-400)*

(150-350)*

(250-400)*

(150-400)*

(200-250)*

150

200

Amb forats

Mig tronc

FT.Fustes.Cat.VO 11



REF.
PRODUCTE

D
(cm)

L
(mm)

PTP05150

PTP06000

PTP08000

PTP10000

PTP12000

 50

 60

 80

100

120

150

Pals de fusta de pi del país amb 
punta. S’utilitzen en agricultura i 
jardineria per tutorar fruiters i vinyes, 
per a realitzar petits tancats o 
pastors elèctrics i per delimitar 
espais.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

© 2016 

Especificacions Fusta

Acabat
Tornejada, acabada amb punta.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

Origen*
Pi del país provinent d'explotacions forestals 
sostenibles. Certificat PEFC (*)
*(Només es certifiquen quan s'indica a la comanda)

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335.*Segons llargs 

disponibles

(200-250)*

(150-250)*

(150-200)*

(150-300)*

Pals 
tornejats 
amb punta
Pi País

FT.Fustes.Cat.VO 12



REF.
PRODUCTE

D
(cm)

L
(Ø aprox)

PE0000C

PE0000S

PE0000U

 11/24

11/24

11/24

Segons llargs 
disponibles

Pals elèctrics de fusta de pi nous i usats 
tractats amb sals o creosota.
Els pals de llum són adequats com a 
bigues en coberts de fusta per a 
cavalls, pilars d’estructures de fusta i 
tanques entre d'altres aplicacions.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

© 2016 

Especificacions Fusta

Acabat
Pelat, sense tornejar

Tractament
Autoclau amb creosota o sals de coure.
Segons taula.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

Segons llargs 
disponibles

Segons llargs 
disponibles

Tractament

Nou 
creosota

Nou 
sals 

Usat 
creosota

Pals 
Elèctrics
Nous i Usats

Origen*
Pi del país provinent d'explotacions forestals 
sostenibles.

Classe d'ús

 4

 4

 No

FT.Fustes.Cat.VO 13



REF.
PRODUCTE

D
(cm)

L
(mm)

PAP0406150

PAP0608000

PAP0810000

PAP1012000

PAP1214000

40-60

60-80

80-100

100-120

120-1240

150

Pals de fusta de pi del país amb 
punta i pelats, sense tornejar.

Es fan servir en agricultura com a 
puntals o tutors de plantacions de 
fruiters, suports de malles contra la 
calamarsa i emparrats de vinyes.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

© 2016 

Especificacions Fusta

Acabat
Pelat sense tornejar i acabat en punta.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

Pals 
Agrícoles
Pi País

Origen*
Pi del país provinent d'explotacions forestals 
sostenibles.

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335.

*Segons llargs 
disponibles

(200-250)*

(200-350)*

(150-450)*

(250-500)*

FT.Fustes.Cat.VO 14



Pi País

REF.
PRODUCTE

a
(cm)

L
(mm)

PP070070000P4

PP090090000P4

PP015015210S4

70

90

15 210

Pals de fusta de pi del país de 
secció quadrada tractats.

Pals de fusta adients per a pilars 
de tanques, tanques 
residencials, suports de senyals, 
pilars de pèrgoles.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

© 2016 

Especificacions Fusta

Acabat 
Segons taula.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorforestal.com   www.fitorforestal.com

b
(mm)

70

90

15

Pals secció 
quadrada

Origen*
Pi del país provinent d'explotacions forestals 
sostenibles.

(080-150)*

*Segons llargs 
disponibles

(100-180)*

Acabat

Raspallat

Raspallat

De serra i 
punta diamant

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335.

FT.Fustes.Cat.VO 15



Tanca 
Basic
Tanca infantil

REF.

PRODUCTE

TA080180

TA100180

TAP080100

TAP100100

Panells de fusta per a tanca 
infantil model Basic de 0,80 o 
1m d'alçada per suportar sobre 
pilars de fusta de 7x7cm 
encastats en formigó o fixats 
amb platines.
Recomanada per a usos privats. 

© 2016 

80

100

80

100

a
(cm) Especificacions

Acabat
Fusta raspallada

Dimensions components panells
2 Travessers de 7,5x2,5cm.
15 Lames verticals de 6,3x2cm amb acabat arrodonit. 
Cargols d'acer galvanitzats.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

Tipus

Panell
Origen
Pi Bàltic provinent d'explotacions forestals 
sostenibles. Certificat FSC (*)
*(Només es certifiquen quan s'indica a la comanda)

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 3  segons UNE 335.

Panell

Porta

Porta

FT.Fustes.Cat.VO 16



Tanca 
Fitor
Tanca infantil

REF.

PRODUCTE

TF080180

TF100180

Panell de fusta per tanca infantil 
reforçada model Fitor de 0,80 o 1m 
d'alçada per a suportar sobre pilars de 
fusta de 7x7 o 9x9 cm encastats en 
formigó o fixats amb platines. 
Recomanada tant per a usos privats 
com públics.

© 2016 

80

100

a
(cm) Especificacions

Dimensions components panells
2 Travessers de 9,5x2,1cm.
10 Lames verticals de 9,5x2,1cm amb acabat 
arrodonit.
Cargols d'acer inoxidable.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

TFP080100

TFP100100

80

100

 Compleix la normativa europea EN 1176-1:2009 
“Equipament d'àrees de joc. Part 1: requisits generals de 
seguretat i mètodes d'assaig” del 14 de gener de 2009.

Tipus

Panell

Porta

Porta

Panell

Origen
Pi Flandes provinent d'explotacions forestals 
sostenibles. 

Acabat
Raspallada.

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 4 segons UNE 335.

FT.Fustes.Cat.VO 17



Tanca 
Parcs
Tanca infantil

REF.

PRODUCTE

TP080200

TPP080100

Panells de fusta  per a tanca infantil 
model Parcs de 80cm d'alçada per 
suportar sobre pilars de fusta de 
7x7 o 9x9cm encastats en formigó 
o fixats amb platines. Recomanada
per a tanques de piscines i tanques 
en parcs públics.

© 2016 

80

80

a
(cm) Especificacions

Dimensions components panells
2 Travessers de 7x4cm.
11 Lames verticals de 9,8x2cm amb acabat arrodonit.
Cargols rosca i famella d'acer galvanitzat.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

Compleix la normativa europea EN 1176-1:2009  “Equipament 
d'àrees de joc. Part 1: requisits generals de seguretat i 
mètodes d'assaig” del 14 de gener de 2009.

Tipus

Panell

Porta

Acabat
Fusta raspallada

Origen
Pi Bàltic provinent d'explotacions forestals 
sostenibles. Certificat FSC (*)
*(Només es certifiquen quan s'indica a la comanda)

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 3  segons UNE 335.

FT.Fustes.Cat.VO 18



Malla cinegètica lleugera amb nus 
tipus molla i triple galvanitzada. 
S’utilitza normalment per a 
tancaments ramaders de finques i 
tancaments residencials en 
entorns naturals.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 
obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor- 

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 
vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 
característiques dels productes sense avís previ. 

Fitor Forestal  Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona T+ 34 972 64 37 58  F+34 972 64 48 31  info@fitorforestal.com  www.fitorforestal.com © 2016 

Especificacions Sèrie 
Diàmetre del filferro superior i inferior: 2.5mm 

Diàmetre dels filferros entremitjos: 1.9mm 

Distància entre els fils verticals: 15cm 

Resistència filferros exteriors i horitzontals: ≥710N/mm2 

Resistència filferros verticals: 440-540N/mm2 

Galvanitzat reforçat 

Distància entre els fils 
horitzontals en mm. 

REF.
PRODUCTE 

h 

(cm)

MML1000815100 100 

MML1481815050 148 

MML2001715100 200 

Malla 
Ramadera 
Lleugera

h

L 

(m)

100 

 50 

100 

200/17/15

148/18/15

100/8/15

FT.Fustes.Cat.VO 19



Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 
obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor- 

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 
vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 
característiques dels productes sense avís previ. 

Fitor Forestal  Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona T+ 34 972 64 37 58  F+34 972 64 48 31  info@fitorforestal.com  www.fitorforestal.com © 2016 

Especificacions Sèrie 
Diàmetre del filferro superior i inferior: 3mm 

Diàmetre dels filferros entremitjos: 2.5mm 

Distància entre els fils verticals: 15cm 

Resistència filferros exteriors i horitzontals: 600/800N/mm2 

Resistència filferros verticals: 400/600N/mm2

Galvanitzat 244 gr Zn/m2

REF.
PRODUCTE 

h 

(cm)

Malla 
Ramadera 
Forta

MMF1000815050 100 

MMF1401115050 140 

MMF2001715050 200 

Malla cinegètica reforçada amb nus  
tipus frontissa i triple galvanitzatda. 
S’utilitza normalment per a   
tancaments ramaders reforçats  
de finques i residencials en entorns   
naturals.

Distància entre els fils 
horitzontals en mm. 

h

200/17/15

140/11/15

100/08/15

L 

(m)

50 

50 

50 
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REF.

PRODUCTE

PF090

PF210

Portes de camp d'una o dues fulles 
per donar accés a finques. Són molt 
rígides i disposen de tot tipus de 
complement per al seu correcte 
muntatge.

© 2016 

90

210

L
(cm) Especificacions

Dimensions components panells
2 Muntants de 9,5x7cm.
1 Passamà de 9,5x7cm.
4 Travessers de 7x2,5cm.
4 Travessers en creu de 7x2,5cm.
Cargols d'acer inoxidable.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

PF300

PF420

300

420

h

135

135

135

135

Fusta
Pi massís provinent d'explotacions forestals 
sostenibles. 

Acabat
Raspallada.

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 3 segons UNE 335.

Porta de 
fusta per 
a finques 

(cm)

FT.Fustes.Cat.VO 21



Bordures
Bordures de fusta

REF.

PRODUCTE

© 2016 

a
(cm)

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

Especificacions

JVB020200

Acabat
Fusta raspallada

l
(cm)

c
(cm)

5

JVB030200

JVB040200

20

30

40

200

200

200

5

5

Rotlles de mitjos pals de 
fusta units amb filferro per a 
aplicacions en jardineria, per 
limitar massissos i camins.

Origen
Pi Bàltic provinent d'explotacions forestals 
sostenibles. Certificat PEFC (*)
*(Només es certifiquen quan s'indica a la comanda)

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 3  segons UNE 335.
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REF.

PRODUCTE

© 2016 

a
(cm)

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

Especificacionsb
(cm)

c
(cm)

3

Llosetes
Llosetes de fusta

Llosetes prefafricades de pi 
Bàltic tractat per a paviments 
exteriors en jardins i terrasses. 
Recomenades per usus 
particulars.

JVL050050 50 50

Acabat
Fusta ratllada

Origen
Pi Bàltic provinent d'explotacions forestals 
sostenibles. Certificat PEFC (*)
*(Només es certifiquen quan s'indica a la comanda)

Tractament
Autoclau per a classe d'ús 3  segons UNE 335.
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Bruc de Fitor 
Màxima qualitat 
Ocultació

REF.

PRODUCTE

OBF050300

OBF060300

OBF080300

OBF100300

Rulls de bruc de Girona de 
màxima qualitat cosits amb 
filferro i amb una densitat 
d’ocultació del 100%. 
Recomenat per a tancaments 
residencials, en cobertes de 
jardí i pèrgoles de fusta.

© 2016 

50

60

80

100

h
(cm) Especificacions

Origen del Bruc
Bruc recol·lectat i teixit a Girona. 

Aplicacions 
Ocultació de tanques. 
Cobertes.
Pèrgoles. 
Ombrejats.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

OBF120300

OBF150300

OBF180300

OBF200300

120

150

180

200

Longitud dels rulls: 3m.  

Característiques
Cosits cada 10cm amb filferro galvanitzat de 1mm 
de diàmetre.
Ocultació del 100%. 
Producte ecològic 100%.

300

300

300

300

L
(cm)

300

300

300

300

Erica scoparia / arboria
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Canya natural

REF.

PRODUCTE

OCP100500

OCP150500

OCP200500

Rulls de canya natural del país, 
cosits amb filferro de 0.8 mm. 
Recomanat com a ocultació en 
tancaments residencials o com a 
ombreig en cobertes de jardí i 
pèrgoles de fusta.

© 2016 

100

150

200

h
(cm) Especificacions

Origen
Canya natural recol·lectada a Catalunya. 

Aplicacions 
Ocultació de tanques. 
Tanques.
Pèrgoles. 
Ombrejats.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

OCS100500

OCS150500

OCS200500

100

150

200

Partida

Partida

Partida

Sencera

Sencera

Sencera

Sencera o 
partida
Ocultació

Característiques
Cosit cada 20cm amb filferro galvanitzat de 0,8mm. 
Diàmetre mig de la canya variable. Ocultació del 
80%. Ecològic 100% .

Longitud dels rulls: 5m.  

500

L
(cm)

500

500

500

500

500

Arundo donax
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REF.

PRODUCTE

OV100500

OV150500

OV200500

Rulls de vímet cosits amb filferro 
galvanitzat de 0.8 mm. 
Recomanada la seva col·locació 
sobre tancaments residencials, en 
cobertes de jardí i pèrgoles de 
fusta.

© 2016 

100

150

200

Especificacions

Origen:
Recol·lectat a la Península Ibèrica. 

Aplicacions 
Ocultació de tanques. 
Cobertes.
Pèrgoles. 
Ombrejats.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

h
(cm)

Vímet natual 
diferents alçades
Ocultació

Característiques:
Cosits cada 10cm amb filferro galvanitzat de 
0,8mm. Gruix del vímet variable. Ocultació del 
80%. Ecològic  100%

Longitud dels rulls: 5m.  

500

500

500

L
(cm)
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REF.

PRODUCTE

OE100300

OE150300

OE200300

Rulls de tires d’escorça d’avet 
natural, cosits amb filferro 
plastificat de color marró. 
Recomanada la seva col·locació 
sobre tancaments residencials, en 
cobertes de jardí i pèrgoles de 
fusta.

© 2016 

100

150

200

h
(cm) Especificacions

Origen 
Escorça d'importació.

Aplicacions 
Ocultació de tanques. 
Tanques.
Pèrgoles. 
Ombrejats.

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a 

obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor-

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d’exterior per als 

vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les 

característiques dels productes sense avís previ.

Fitor Forestal   Camí de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona   T+ 34 972 64 37 58   F+34  972 64 48 31   info@fitorfences.com   www.fitorforestal.com

Escorça avet 
de dues cares

Característiques
Teixit a doble cara de làmines d'avet de 3 cm 
d'ample. Costures cosides cada 10cm amb filferro 
de color marró. 
Ocultació del 100%. Producte natural i 100% ecològic.

Longitud dels rulls: 3m.  

300

300

300

L
(cm)

Presentació
Empaquetat en bosses de plàstic
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