
Especialistes en disseny integral de llibreries



Especialistes en disseny integral de llibreries
proposta de disseny, projecte (mobiliari, il.luminació,

accessoris, imatge), producció, muntatge, logística



Fustcom inicia la seva activitat com a fusteria industrial 
els anys 50, abastant el sector de serveis (hotels, 
centres i instal.lacions públiques, etc.) i dirigint la seva 
trajectòria, des de 1992, cap a la total especialització en 
la producció i equipament de diversos centres culturals 
i més de 400 llibreries.

A Fustcom dissenyem els espais per a llibres, des del 
projecte inicial fins el moment de l’obertura de la 
llibreria. Ens encarreguem de la imatge, la il.luminació, la 
decoració, els gràfics  i tots els complements necessaris 
que, juntament amb el mobiliari, conformen el conjunt 
únic i personalitzat de la llibreria.

Tot això, juntament amb la integració de la totalitat 
del procés productiu a les nostres modernes instal.
lacions d’Arenys de Munt, ens ha situat en una posició 
privilegiada i òptima, que ens permet oferir als nostres 
clients el nivell més elevat de qualitat i servei.

Acutalment comptem amb dues línies de mobiliari: 
MODULÒGIC, una línia de moble compacte, modern, 
sorprenentment versàtil i adaptable a les seves 
necessitats, i MODULIGHT, una línia econòmica que 
optimitza prestacions i materials, mantenint la qualitat 
pròpia de tots els productes Fustcom.



Un bon disseny

de la imatge, la gràfica 

adequada, una bona elecció 

dels colors i una il.luminació 

adient són els elements 

diferencials que conferiran

un caràcter propi

a l’establiment. 



Uns mobles per

als llibres destacats 

ben diferenciats en 

facilitaran una

millor exposició.



Una bona organització de 

l’espai farà que els clients 

se sentin a gust i puguin 

desplaçar-se per la

llibreria còmodament.



Optimitzant al

màxim tots els

elements obtindrem

una gran varietat

de formes d’exposar

els productes.



Diferenciant adequadament la 

zona infantil aconseguirem que 

joves i nens la trobin

més atractiva.



Adequant-nos a l’espai 

respectant i potenciant

els elements arquitectònics 

existents aconseguirem 

proporcionar un valor 

afegit a la llibreria.



Amb una bona zona 

de descans i consulta 

aconseguirem que

el client se senti

més còmode.



Unes entrades i uns aparadors 

ben dissenyats transmetran

una imatge de qualitat al 

vianant, aconseguint

captar la seva atenció.



Amb un bon disseny

dels espais diferencials

podrem destacar

zones concretes

de la llibreria.



Una bona planificació de

l’espai en les zones complicades 

possibilitarà que escales, ascensors, 

muntacàrregues, mobiliari, etc.

quedin organitzats per a aprofitar

al màxim l’espai i potenciar

l’estètica de la llibreria.



fustcom sense límits
Des de l’obertura de l’empresa, Fustcom no ha deixat d’ampliar els seus horitzons, 
i des dels seus inicis, ha expandit el seu mercat per Europa, dissenyant i produint 
llibreries a tot Espanya, Andorra, França, Portugal i les seves illes i Turquia.

També som presents a Bolívia i a la República Dominicana, i actualment hem donat 
un pas més obrint una delegació a Amèrica, Abastant les zones d’Amèrica del 
Sud, Amèrica Llatina i Amèrica Central.
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