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■ L’empresa familiar Buch,
amb  generacions d’experiència
acumulada a les seves espatlles,
va realitzar el passat dia  de març
el Sumum Day, una jornada for-
mativa per als distribuïdors de les
finestres d’altes prestacions Su-
mum. A la jornada es van mostrar
les seves noves instal·lacions a
més a més d’una sèrie de confe-
rències on es van analitzar les úl-
times innovacions i tendències en
el sector de la finestra.

Aquesta empresa gironina és
fabricant i distribueix per Cata-
lunya, Aragó, Balears, Comunitat
Valenciana, Andorra i sud de

França, la marca de finestres Su-
mum, que és tot un referent en
l’àmbit estatal de l’eficiència ener-
gètica, ja que estan certificades
pel Passivhaus Institute d’Ale-
manya, en complir l’estàndard
per clima temperat (phB). Això
permet la seva utilització en cases
passives o en construccions sota
l’estàndard EECN (Edificis
d’Energia Casi Nul»la).

El sistema de fabricació, els ma-
terials emprats en la fabricació i la
instal·lació de les finestres Su-
mum, d’acord amb la normativa
UNE .: , aconsegueixen
una dràstica i visible reducció de
fins a un  en els consums
energètics per climatització de la
llar, la qual cosa provoca un me-

nor import econòmic de la factura
d'electricitat o del gas.

Les principals característiques
que aconsegueixen l'alta eficièn-
cia tèrmica de les finestres Su-
mum són: unes soldadures per-
fectes, el reforç de Termofibra Tre-
nada que és un  més aïllant
que un perfil de PVC amb el tra-
dicional reforç metàl·lic i el ferrat-
ge perimetral amb tancadors de
seguretat. Tot això dona la menor
transmitància tèrmica del mercat
en  mm (Uf = , W / m).

Buch recomana que les fi-
nestres Sumum per a cases passi-
ves incorporin un triple vidre amb
doble tractament baix emissiu i
intercalaris tèrmics per evitar els
ponts tèrmics. Aquests elements
ajuden a generar un confort tèr-
mic excepcional durant tot l'any
en minimitzar l'estratificació de
l'aire a l'habitació, eliminant el fe-
nomen de peus freds amb un baix
consum d'energia.

La major hermeticitat de les fi-
nestres Sumum aconsegueix que
no hi hagi infiltracions d'aire, i per

tant no entri soroll exterior. En zo-
nes sorolloses es poden aconse-
guir atenuacions acústiques de 
dB o superior. Així mateix s'eviten
les pèrdues energètiques per l'en-
trada d'aire exterior.

En la tradició com a fusters i
ebenistes, Buch no ha estat
mai renyida amb la innovació, el
disseny i la millora constant dels
seus processos productius i la
gamma de productes que sempre
han ofert a tots els seus clients i
amics. Aquesta experiència i bon
fer acumulats durant  genera-
cions és la que els ha fet sempre
estar a l'avantguarda en el camp
de les solucions constructives.

L’empresa gironina Buch1900, fabricant i
distribuïdora de la marca de finestres d’alta
eficiència Sumum, ha realitzat la seva
trobada anual amb els seus distribuïdors 
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Buch1900 lidera l’estalvi energètic
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 LA JORNADA SUMUM DAY,
organitzada per l’empresa giro-
nina Buch1900, va tenir lloc a la
seu de la companyia. Una de
les conferències de la jornada
on es van analitzar les últimes
innovacions i tendències del
sector de les finestres i que va
aplegar desenes de professio-
nals. Imatge de l’exterior de
Buch1900, que es troba al car -
rer Bescanó de Girona.

Interior de l’empresa fami-
liar. F ANIOL RESCLOSA

1

2

3

2 3



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [819.213 1105.512]
>> setpagedevice


