
 
 

 
 
Luxury providers 
 

EQUIP Xavier Claramunt som una companyia multidisciplinar d’Arquitectura amb tres línies principals de 

treball: Arquitectura i Disseny d’Interiors, Disseny Industrial i Joieria. Recentment hem afegit una nova categoria: 

Respostes. Aquesta nova línia s’encarrega de trobar els punts forts de qualsevol companyia per a potenciar-los. 

Va ser fundada amb el nom d’ADD+ a Barcelona l’any 1990. Des del 2001 es troba ubicada dins el complexe de 

companyies d’arquitectura, imatge i disseny de la Fundació Palo Alto. Des del 2006 és l’EQUIP Xavier Claramunt. 

  

Tres premisses són a l’origen de qualsevol dels nostres productes: La primera premissa és la constant 
reinvenció de la manera d’entendre les coses. Revisem sense complexos des del producte a l’actitud de 

treball i la gestió del procés. 

La segona premissa és la voluntat d’acostar-nos a la gent. Proposem productes que incitin a l’activitat entre 

persones i siguin útils. 

La tercera premissa és seguir sempre una estratègia propositiva. Usem paraules clau per redefinir 

conceptes que ens expliquin els nous productes. Redefinim estratègies per a trobar l’adequada a cada projecte.  

  

Treballem eliminant tot esquema formal previ, desenvolupant una revisió constant de la manera en que 

els nostres grups i clients poden entendre el seu entorn. Tota proposta de disseny prové d’una idea que 
sorgeix del programa, mai és un prejudici o forma ja preconcebuda. L’establiment del procés de construcció 

defineix la forma final. 

 

L’estratègia que segueix la companyia per a promoure conceptes innovadors i de caràcter exclusiu es basa en el 

doble treball en l’Agència i el LAB. 

 



 

 

El LAB s’encarrega d’investigar i revisar qualsevol àmbit relacionat amb la vida de les persones i els llocs on 

aquesta es pot desenvolupar. El seu objectiu es proveir de conceptes únics i innovadors per a donar resposta a les 

futures sol·licitacions dels clients. El LAB va un pas per endavant de l’aparició de les necessitats al client. 

 

L’Agència s’encarrega de produir el producte sol·licitat per el client a partir dels conceptes únics generats al LAB. 

La simbiosi entre l’Agència i el LAB aconsegueix la millora constant de les respostes donades als nostres clients. 

 

El LAB té el temps per a pensar, l’Agència és la més ràpida a adaptar els productes del LAB a la realitat concreta 

sense perdre el seu caràcter únic i innovador. 

 

El resultat més emblemàtic d’aquesta estratègia global és el primer hotel espacial, Galactic Suite. El LAB es va 

encarregat  de pensar el primer equipament turístic a l’espai i proposar-lo com una experiència vital única. 

L’Agència es va encarregar de gestionar la seva posada en pràctica transformant la idea en l’experiència turística 

més exclusiva de la història: preparació en una illa, en un equipament que junta les màximes prestacions 

tècniques amb els més extensos oferiments lúdics, i viatge espacial per acabar passant uns dies en l’equipament 

més exclusiu que existeix a l’actualitat: Galactic Suite. 

 

EQUIP Xavier Claramunt es la companyia en millor posició per a donar una resposta nova a la cerca d’un nou 

concepte de luxe en l’àmbit dels espais on les persones volen viure. 

 


