CATÀLEG ARBRES

Platanus x hispanica

Prunus cerasifera

PLÀTAN D'OMBRA

PRUNERA DE FULLA VERMELLA

Fulla: CADUCA

Fulla: CADUCA

Alçada (h): 30- 40 m
Diàmetre (d): 12- 15 m
Color: Verd fosc (verd espinac fosc)
i verd mitjà (verd espinac clar)
Ombra: Densa
Creixement:Ràpid
Caracteristiques: Forma esfèrica
estesa, de copa irregular i fullatge
dens; tronc recte que es divideix
des de baix. És potser l'arbre de
fulla caduca que creix més alt.
Foliació principis de primavera
finals de tardor i fructificació a
principis de tardor

Alçada (h): 6- 8 m
Diàmetre (d): 6- 8 m
Color:Verd fosc (verd espinac fosc)
Ombra:Densa
Creixement: Ràpid
Caracteristiques: Forma esfèrica
irregular, fullatge dens; de branques
fines, a vegades espinoses.
Foliació mitjans de primavera /finals
de tardor, floració a finals d'hivern i
fructificació a principis d'estiu

Washingtonia sp.

Cercis Siliquastrum

WASHINGTÒNIA

ARBRE DE L'AMOR

Fulla: PERENNE

Fulla: CADUCA

Alçada (h): 20-19 m
Diàmetre (d): 4- 5 m
Color: Verd gris mitja (verd fulla de
clavell)
Ombra: Densa
Creixement:Lent
Caracteristiques: Forma de para-sol
estret , de tron recte i llis. Fins a 60
cm de diàmetre inferior; cobert per
estrets foliars a la seva part superior.

Alçada (h): 5- 8 m
Diàmetre (d): 5- 8 m
Color: Verd mig (verd espinac clar) i
verd blavós fosc (verd de NEFRITA
fosc)
Ombra:Mitja
Creixement:Mig
Caracteristiques: Forma irregular, copa
transparent (fullatge distribuït); tronc
inclinat, branquetes de color púrpura
fosc. Floració principis de primavera/
principis de tardor, floració principis de
primavera/mitjans de primavera i
fructificació principis de tardor.

Tipuana tipu

Magnolia grandiflora

ACÀCIA DE FLOR GROGA

MAGNÒLIA

Fulla: CADUCA

Fulla: PERENNE

Alçada (h): 10- 15 m
Diàmetre (d): 12- 18 m
Color: Verd groc (verd de
falguera) i verd clar (verd
CIPRO)
Ombra:Mitja
Creixement: Ràpid
Caracteristiques: Forma
estesa desordenada, de
fullatge distribuït; tronc recte
ramificat des de baix.
Foliació mitjans de
primavera/mitjans de tardor i
floració principis d'estiu.

Alçada (h): 15- 20 m
Diàmetre (d): 8- 10 m
Color: Verd fosc (verd espinac fosc)
Ombra: Densa
Creixement: Lent
Caracteristiques: Forma cònica
regular, de fullatge dens; tronc recte
amb branques des de la base;
branquetes vermelloses pubescents.
Floració mitjans de primavera/mitjans
de tardor i fructificació a mitjans de
tardor.

Celtis australis

Prunus dulcis

LLEDONER

AMETLLER

Fulla: CADUCA

Fulla: CADUCA

Alçada (h): 10- 15 m
Diàmetre (d): 10- 15 m
Color: verd blavós fosc (verd de
NEFRITA fosc)
Ombra:Densa
Creixement: Mig
Caracteristiques: Forma esfèrica
irregular, tronc erecte i curt;
branques primes penjants, fullatge
dens. Semblant al Om, però menys
atractiu.
Foliació principis de primavera/
mitjans de tardor i fructificació
mitjans d'estiu i principis de tardor

Alçada (h): 6- 8 m
Diàmetre (d): 4- 6 m
Color: Verd mig
Ombra: Densa
Creixement: Ràpid
Característiques: Formes
ovoïdal irregular, de fulla
regularment distribuïda.
Floració mitjans de primavera i
fructificació mitjans d'estiu.

Jacaranda mimosifolia

Quercus rubra

XICRANDA

ROURE VERMELL

Fulla: PERENNE

Fulla: CADUCA

Alçada (h): 6- 10 m
Diàmetre (d): 5- 8 m
Color: Verd mig (verd espinac clar) i
verd blavós fosc (verd de NEFRITA
fosc)
Ombra:Lleugera
Creixement:Lent
Caracteristiques: Forma estesa;
fullatge repartit, de textura molt fina.
Generalment es ven com Jacaranda
acutiflia, que és una espècie que no
es es cultiva.
Floració principis de primavera

Alçada (h): 15- 25 m
Diàmetre (d): 8- 10 m
Color: Vermell fosc
Ombra: Densa
Creixement: Mig
Característiques: Fulles ovades
o obovades, pinnatífides amb
7-11 parells de lòbuls
triangulars amb dents aristats,
glabres, peciolades.
Floració d'abril a maig i
fructificació de setembre fins
octubre.

Brachychiton populneus

Liriodendron tulipifera

BRAQUIQUÍTON

TULIPER DE VIRGÍNIA

Fulla: PERENNE

Fulla: CADUCA

Alçada (h): 10-15 m
Diàmetre (d): 6- 8 m
Color: Verd mig (verd espinac clar)
Ombra: Mitja
Creixement:Mig
Caracteristiques: Forma cònica, de
tronc recte en forma de con.

Alçada (h): 18- 30 m
Diàmetre (d): 10- 12 m
Color: Verd mig
Ombra: Densa
Creixement: Ràpid
Característiques: És un arbre
caducifoli, alt i majestuós, de
llarga vida, a la seva etapa juvenil
presenta una copa estreta i
piramidal, eixamplada a la base, i
en la seva etapa adulta es torna
oval.
Floració a inicis de març i abril fins
juny segons les temperatures.

Pinus pinea

Melia azederach

PIPINYONER

MELIA

Fulla: PERENNE

Fulla: CADUCA

Alçada (h): 10- 15 m
Diàmetre (d): 7- 8 m
Color: verd clar (verd CIPRO) i Verd
mig (verd espinac clar)
Ombra: Densa
Creixement:Lent
Caracteristiques: En agrupacions,
te forma de para-sol, per perdre les
seves branques inferiors: aislat,
conserva les branques des de el sòl
i una forma esfèrica. Els grups de
<< Pi pinyoner>> són una constant
en el paisatge mediterrani.

Alçada (h): 8- 15 m
Diàmetre (d): 5- 8 m
Color: verd clar (verd CIPRO)
Ombra: Mitja
Creixement: Ràpid
Caracteristiques: Forma estesa
irregular, de fullatge molt distribuït
i desordenat.
Foliació a mitjans de
primavera/mitjans de tardor,
floració a principis d'estiu i
fructificació a principis de tardor.

CATÀLEG MOBILIARI

BANC PAUSE WOOD
Breinco

Mides:
180x45x59cm
300x45x59cm
Pes:
180cm - 214kg
300cm - 264kg

Caracteristiques:
Estructura de formigó i seients de
llistons de fusta tropical.

BANC SUMO
Col·lecció Dae, Escofet

Mides:
300x45x64cm
600x45x59cm
Pes:
per mòduls

Caracteristiques:
Estructura de xapes d'acer i seients
d'avet laminat protegit antivandàlic.

BANC TRAMET
Escofet
Mides:
250x45x56cm
56x45x56cm
Pes:
250cm - 260kg
56cm - 115kg
Caracteristiques:
Estructura de perfils d'acer zincat
negre i seients de pi nòrdic.

URBANITZACIÓ

RENOVACIÓ URBANA DEL BARRI DE SANT ROC
PFC
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