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             La pèrgola 
bioclimàtica és un 
producte realment 
meravellós, perquè 
et permet gaudir 
de l’aire lliure 
durant tot l’any. 
Té un sistema de 
ventilació natural 
que et permet 
referescar-te sense 
necesitat d’endollar 
cap aparell

Quins són els orígens de Durmi? 
Qui la va fundar?
L’empresa es remunta als anys 70, 
i té un origen familiar.  El nostre 

pare, el Paco Adell, va arrencar amb una 
oferta de gelosies de fusta, les clàssiques 
mallorquines Quan la fusta es va estancar, 
va començar amb l’alumini, i l’empresa 
s’ha anat adaptant a totes les necessitats 
del mercat. Avui l’alumini és el nostre 
material estrella, encara que també 
continuem treballant amb fusta.

Sou una empresa puntera en aquest 
sector. Dissenyeu i fabriqueu?
Sí, ho fem tot, des del principi al final. 
Rebem la matèria primera i aquí 
fabriquem, tot en funció dels dissenys 
de la nostra oficina tècnica, que estan 
constantment millorant el producte i 
estudiant cada projecte. És important 
explicar que nosaltres treballem sobre 
projecte, cada un és diferent, singular. 
Treballem molt amb l’arquitecte i 
l’industrial, i dissenyem.

Potser aquesta flexibilitat és una de 
les raons del vostre èxit?
Sí. Si veiem que un projecte no és possible, 
aportem modificacions i proposem 
altres solucions. Som molt flexibles i ens 
adaptem a cada projecte. Tot el producte, 
les lames, el sistema, el color, sempre 
és diferent. Si visitem el taller, veurem 
sempre coses molt diferents, depenent de 
cada projecte. El nostre equip d’operaris 
té molta experiència i rep molta formació 
sobre les últimes novetats en la fabricació. 

Quants treballadors té l’empresa?
Tenim uns 15 operaris de fabricació, i 
una altra quinzena entre Oficina Tècnica, 
Compres, Administració, Recursos 
Humans i Comptabilitat, i també el 
departament Comercial. En total, entre 30 
i 34 treballadors, depenent de l’època.

L’empresa Durmi 
va néixer fa més de 
50 anys de la mà de 
Paco Adell i avui 
s’ha convertit en un 
referent mundial en 
el disseny i fabricació 
d’elements de 
protecció solar
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Què és la pèrgola bioclimàtica?
És un producte realment meravellós, 
perquè et permet gaudir de l’aire lliure 
durant tot l’any. És un sostre tancat, però 
amb lames orientables, que es poden 
moure depenent de si volem sol, ombra, 
ventilació... I si plou es tanca sola, a través 
d’uns sensors. Té un sistema de ventilació 
natural que et permet refrescar-te i no 
passar calor, sense necessitat d’endollar 
cap aparell. Suposa també un estalvi 
energètic important. 

Heu inventat també la pèrgola 
retràctil, oi?
Sí, va sorgir la necessitat de disposar d’una 
pèrgola que es pogués recollir, per poder 
tenir un espai obert al cel quan es desitgi. 
Alguns clients, com ara restaurants, tenien 
aquesta demanda i per això vam impulsar 
aquest producte. 

Els vostres productes estan escampats 
per mig món. A quins països exporteu?
Treballem a França des de fa més de 
30 anys, i allà hi tenim més que un peu 
posat, tant pel que fa a gelosies com 
pèrgoles. A poc a poc hem anat treballant 
també a Holanda, Alemanya, Itàlia... 
I a Llatinoamèrica, a Cuba, República 
Dominicana, Veneçuela, Xile... A Dubai 
també tenim producte.

Quins reptes us plantegeu en el futur? 
Estem passant en aquests moments 
l’auditoria de la certificació de qualitat 
ISO 9001, i això ens ha suposat una gran 
millora en l’organització, els protocols, les 
estructures, la comunicació... La millora en 
el funcionament intern ha estat molt gran 
en aquest últim any i mig  
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