
INSTALACIONS
1 REPARACIONS EN GENERAL

BOBINATGES 1 TRANSFORMACIONS

AMB MOTORS I DINAMOS, ETZ.

Distingit Sr.; L'expansió cada dia major de les dife¬
rents branques del meu negoci, i 1' Obligació moral i material
d' atendre degudament els serveis a mi confiats per part de la
meva clientela, reclamaven una col·laboració en la direcció
tècnica de les activitats d' aquesta Casa, la qual col·laboració
he obtingut mitjançant la meva fusió amb la casa Francesc Mar¬
có d'aquesta Ciutat, d' una solvencia professional prou recone¬
guda, dedicada a 1' especialitat d' instal·lacions elèctriques.

La seguretat de poder continuar complimentant amb tota
cura la confiança en mi dipositada per part dels meus clients,
m' ha decidit a efectuar la constitució de la novella Entitat
LLOPIS I MARCÓ S.L.a la cual espero voldrà seguir honorant amb
les seves ordres,convençut de poder oferir-li en ella, si això
és possible , una més perfecta execució en els treballs que li
siguin encomanats.

Aprofito 1' avinentesa per pregar-li vulgui acceptar
una vegada més, el testimoni de la meva consideració més dis-
tingida
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Ilopis i njarcó s. i
€lectricitaf - Hum, força motriu, elecfto-bombes, calefacció, telefonia
^obinatge i reparació de motors i aparells electro-mecanics
Sampistería - instal·lació i reparació d'aigua i gas
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JVtuntaner, 19 - Zelefon 30773

BARCELONA de de 195

Distingit Sr: En data 3 d'Agost corrent i davant del
Notari d'aquest Il-ltre. Col·legi D. Rodolf Camprubí Vintró,
fou signada l'escriptura de constitució de la raó social L·LO-
PIS I MARCÓ S. L. , fruit de la fusió de les cases Claudi Llepis
i Francesc Marcó, dels actius i passius de les quals s'ha fet
càrrec.

Aquesta Entitat es dedicarà a la instal·lació i repara·
ció de tot allò que es refereixi a electricitat, aigua i gas
en general.

Legalitzats també pel mateix Sr. Notari han estat con¬
cedits poders a D. Francesc Marcó Soler, pèrit electricista ti¬
tular, el qual compartirà la direcció tècnica d'aquesta Casa.

Agrairem vulgui prendre nota de les signatures que fi¬
guren al peu de la present, així com també de l'adreça social
carrer de Muntaner, 19, telèfon 30773 on restem incondicional¬
ment a la seva disposició, esperant que com a continuadors de
les cases C. Llepis i F. Marcó voldrà seguir honorant-nos amb
les seves ordres, en l'execució de les quals posarem en tot mo¬
ment, el nostre màxim interès.

Ens plau oferir-nos ben atentament seus.

D. Claudi Llepis Ferrer,signarà: D. Francesc. Marcó Borràs^ signarà:

D. Francesc Marcò Soler , signarà:
; !;:Cá S. L

P. P.


