
 

 

 

Benvolguts/des,  

 

Ens plau comunicar-vos que el proper dilluns, dia 14 de maig de 2012, comença el nou servei 

de préstec d’eines tècniques de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses de 

Catalunya (AAEPFC) del COAC dirigit a tots els seus agrupats.  

 

Aquest servei es desenvoluparà de la manera següent:  

1. Enviament d’un correu electrònic a: aaepfc@coac.net, sol·licitant la reserva de l’eina/es o 

la maleta que vostè necessiti, amb un mínim de 48 hores d’antelació.  

2. Us convidem a llegir atentament les condicions generals del contracte de lloguer que 

rebreu en resposta a la vostra petició, per evitar qualsevol malentès.  

3. El càrrec corresponent al lloguer s’abonarà al compte c/c 3183-0800-83-0000004369 de la 

Caixa d’Arquitectes amb el preu (IVA inclòs) que trobareu indicat al contracte que rebreu, 

per correu electrònic, en resposta a la vostra petició de lloguer d’eina.  

4. En el moment de passar a recollir l’eina/es haureu de portar:  

• Contracte de lloguer signat.  

• Condicions del contracte de lloguer signat.  

• Comprovant de la transferència al nº de C/C indicat.  

i entregar-los a la persona que us donarà l’eina/es.  

5. El servei és operatiu, a la demarcació de Barcelona, de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:30 

hores; per a la resta de demarcacions haureu de posar-vos en contacte amb ells.  

6. El lloguer té el preu per dia previst en el quadre de preus que trobareu en el contracte 

que signareu; el lloguer per dia te una durada de 24 hores (ex. si es lloga a les 10:00 hores 

del dimarts es te que retornar a les 10:00 hores del dimecres, dia següent), en cas contrari 

s’afegirà el preu d’un altre dia de lloguer fins a l’entrega efectiva.  

7. En el moment de l’entrega de l’eina/es o maleta llogada es comprovarà el seu perfecte 

estat i funcionament, en cas contrari s’aplicarà el que preveu en les condicions generals 

del contracte de lloguer.  

 

 

Cordials salutacions,  

 

 

 

Junta Directiva de l’AAEPFC   



 

Llistat de les eines tècniques : 

1. Multidetector 3 en 1: Fusta, metalls, cables elèctrics. 

2. Nivell làser multi pointer 5. 

3. Escleròmetre Echta 100 classe N. 

4. Lupa de contacte Peak 10x. 

5. Termòmetre K-Type, amb dues sondes. 

6. Mesurador d’humitat FFMM 100, diversos materials. 

7. Mesurador d’humitat Tecnix 590, fusta. 

8. Metro làser Disto D8. 

Tots aquest aparells es podran llogar separadament o bé conjuntament en una maleta, que 

inclourà també: 

9. Flexòmetre Z – Lock 25 mm, 5 m. 

10. Galga de comparació per a esquerdes. 

11. Bola d’acer. 

També disposem d’una Càmera termogràfica, marca Flir model Ebx 50, amb maleta pròpia. 

 

Preus de lloguer de les eines (IVA inclòs). 

Material 1er dia 
Dies 

successius 
Setmana 

Maleta (1) 24.20 € 12.10 € 72.60 € 

Càmera termogràfica FLIR Ebx 50 24.20 € 12.10 € 72.60 € 

Conjunt:  

Maleta + Càmera termogràfica 

48.40 € 24.20 € 145.20 € 

Un únic aparell de la maleta 12.10 € 12.10 € 60.50 € 

 

 

IMPORTANT :  

L’AAEPFC no és fa responsable de la vostra interpretació de les dades recollides amb les eines. 

 


