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Benvolguts patrocinadors,
TO ja és un equipament de
la ciutat de Barcelona.

Apreciados patrocinadores,
TO ya es un equipamiento de
la ciudad de Barcelona.

Dear sponsors,
TO is officially a facility in
the city of Barcelona.
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TO fa dos anys que està instal·lat
al pati de la facultat de l'EEBE
(UPC), i finalmet podem estar
contents de la seva arrancada
en funcionament tot i les
circumstàncies sanitàries que han
acompanyat el seu inici, i sobretot
la seva innaucuració.

tallers

Cada cop son més les activitats
que es duen a terme a la casa!

TO lleva dos años instalado en el
patio de la facultad de la EEBE
(UPC), y finalmente podemos
estar contentos de su arranque
en funcionamiento a pesar de las
circunstancias sanitarias que han
acompañado su inicio, y sobre todo
su innaucuración .

Les escoles del voltant
venen a aprendre sobre
els recursos energètics i
els hàbits domèstics a la
ciutat!

EEBE - UPC Campus Besòs
espai per la recerca i docència

ajuntament

tallers per grups

¡Cada vez son más las actividades
que se llevan a cabo en la casa!

TO has been installed in the
courtyard of the EEBE (UPC)
faculty for two years, and we can
finally be happy with its start-up
despite the health circumstances
that have accompanied its
beginning, and especially its
opening.
More and more activities are
carried out at home!

TO, la vida a les ciutats
Un grup de 5 estudiants
posant a prova el model de
vida que ofereix la casa.

L'obertura de TO ha sigut, sens dubte, un
reclam per la premsa i les xarxes. El projecte
TO, la vida a les ciutats, està posant a prova
tots els vostres materials i aportacions, i el seu
impacte s'hi veurà directament reflectit!

La apertura de TO ha sido sin duda un reclamo
para la prensa y las redes. ¡El proyecto TO, la vida
en las ciudades, está poniendo a prueba todos sus
materiales y aportaciones, y su impacto se verá
directamente reflejado!

The opening of TO has undoubtedly been a
claim for the press and the networks. The TO
project, life in cities, is putting all its materials
and contributions to the test, and its impact
will be directly reflected!

És per això que ens agradaria agrair-vos-ho
amb una petita trobada!

¡Es por eso que nos gustaría agradecérselo con un
pequeño encuentro!

That's why we'd like to thank you with a little
get together!

INVITACIÓ

INVITACIÓN

INVITATION

Ens agradaria convidar-vos a que veieu el
projecte finalment en ple funcionament,
després d'aquests dos anys de restriccions!

¡Nos gustaría invitarle a que vea el proyecto
finalmente en pleno funcionamiento, después
de estos dos años de restricciones!

We would like to invite you to see the project
finally fully operational, after these two years of
restrictions!
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Tenim nova web!

@casa___to

Podeu veure tota la informació del projecte
i els vostres logotips amb els vincles a les
vostres pàgines web, qualsevol cosa que
necessitéssiu, no dubteu en contactar-nos!
http://www.to.upc.edu/

¡Tenemos nueva web!
Podeis ver toda la información del proyecto y
sus logotipos con los vínculos a sus páginas
web, cualquier cosa que necesite, no dude en
contactarnos!

We have a new website!
You can see all the information about the
project and its logos with links to its web
pages, anything you need, do not hesitate to
contact us!

@toetsav

@to_sde

INSTITUTIONAL SUPPORT

MAIN SPONSORS

Fustes

Panells prefabricats de coberta

Policarbonat

GOLD SPONSORS

Fusteries de fusta

Software

SILVER SPONSORS

Sistema de tractament d'aigua

Instal·lació fotovoltaica

Sistema de clima

Domòtica

Eines

Bomba de calor

Sanitaris, griferia i banyera

Aïllaments sostenibles

Mecansimes

BRONZE SPONSORS

Cargoleria

Conservació aliments

Formacions de software

Ferreteria

Pintures

Persianes

Estanquitat

Lloses
de formigó

Instal·lació terra radiant

Campana

Plots

Cortines d'aïllament textil

Instal·lació d'aigua

Sanitaris secs

Il·luminació

Làmina impermeable

Intercanviador de calor

Sistema elèctric

Control domòtic

Mecanisme
portes correderes

Finançament

Paviment

Xapes
metàliques

Paviment

Productes d’acer

COLLABORATORS
Alimentació

Alimentació

Articulos
cortinaje

Materials
lleugers i flexibles

Futons i coixins

Confecció

textil

Impremta

Emmagatzematge

Productes ecològics

Cremalleres

Analitzador
consums

Vitrina per a
maquetes

COMPETITION & ASOCIATES

Roba de llit

Assessorament

Assessorament

Assessorament

Laboratori

Disfusió del projecte

Moltes gràcies

Muchas gracias

Thank you very much

Sou moltes les empreses que heu
confiat en nosaltres.

Sois muchas las empresas que habéis
confiado en nosotros.

There are a great amount of
companies who have relied on us.

Amb les vostres aportacions heu fet
possible el nostre projecte.

Con vuestras aportaciones habéis
hecho posible nuestro proyecto.

With your contributions you have
made our project come true.

