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INTRODUCCIÓ

El CLÚSIC és una entitat oberta i integradora d’empreses representatives de tota la cadena de valor de la 
seguretat contra incendis de Catalunya. Va néixer el 12 de febrer de 2014 amb el propòsit de contribuir a la 
millora de la competitivitat dels seus associats, aprofitant les sinergies derivades de l’intercanvi d’experiències i 
coneixements, dels mecanismes de suport i del treball cooperatiu en xarxa.

A diferència d’altres associacions sectorials, el CLÚSIC preten posar en comú les inquietuds i necessitats de tots 
els agents de la cadena de valor: proveïdors de tecnologia, proveïdors de producte, proveïdors de serveis tant de 
protecció activa de com amb protecció passiva. I en aquest sentit, està obert a qualsevol entitat que en les seves 
activitats ofereixi, promocioni o desenvolupi productes o serveis relacionats amb la seguretat contra incendis i 
que disposi de delegació o seu social, o fiscal a Catalunya.

Aquest és el catàleg de les empreses associades al CLÚSIC el 2021
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Aportem coneixements sobre 
materials, mètodes de fabricació i 
instal·lació, creant productes amb 

INNOVACIÓ, SEGURETAT I CONFORT

CONTACTE

aiconsistemas@aiconsistemas.com

www.aiconsistemas.com

 (+34) 93 803 54 55

 C/ Girona, 15
08711 Òdena (Barcelona)

AICON SISTEMES és una empresa altament 
especialitzada en el sector de la SEGURETAT i Protecció 
Contra Incendis, amb una divisió pròpia en I+D.

Desenvolupem SOLUCIONS TÈXTILS i ESPECIALS, 
per a l'Enginyeria Contra Incendis, el Control de Fums i 
l'Aïllament Tèrmic..

Sectorització amb Cortines Tallafocs Tèxtils “Fiberbarrier 
E – EI – EW”

 Tancaments Tallafocs per Sistemes de Transport “CST-S 
– F – V”

Cortines per al Control de Fums “Smokebarrier SSB“

Productes certificats amb MARCATGE CE. 

Entitat col·laboradora de l’administració 
especilitzada en compliment de la 

normativa contra incendis

CONTACTE

addient@addient.com 

www.addient.com

 (+34) 93 481 39 67

 C/ Aragó, 340
08009 Barcelona (Spain)

Entitat Col·laboradora de Prevenció contra Incendis de 
l’administració a nivell nacional.

Empresa especialitzada en el control de compliment de la 
normativa contra incendis.

• Inspeccions periòdiques reglamentàries en l’àmbit
d’aplicació de l’RIPCI i el RSCIEI

• Validació com a organisme de control de disseny de
Projectes basats en prestacions

• Comprovació en matèria de Seguretat contra incendis 
en virtut de l’aplicació Llei 3/2010

• Control de qualitat de proteccions estructurals contra
el foc.
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AIRfire Worldwide, empresa especialitzada en el 
desenvolupament, disseny i fabricació de sistemes 
automàtics d’extinció d’incendis mitjançant gasos en un 
ampli espectre de sectors, on la protecció de béns no és 
apropiada amb altres agents com aigua, escuma o pols, 
per exemple.

Desenvolupament, disseny i 
fabricació de sistemes d’extinció 

mitjançant gasos

CONTACTE

info@airfire.eu

www.airfire.eu

 (+34) 933 249 094

 C/ Mata, 21. Local
08004 Barcelona (Spain)

Sistemes oferts:
•
•
•
•

Gasos Inerts (Argó, Nitrogen, IG-55 i IG-541), 
Agents químics (HFC-227 i FK-5-1-12), 
Diòxid de carboni
Sistemes de preingeniería: protecció per a volums 
petits (ARMANfire) i protecció de campanes de 
cuines (ARMANfire Chef)

AIRfire Worldwide ofereix complet suport a la 
formació, disseny, i assessorament tècnic sobre els 
sistemes oferts i com a millor aplicar-los en cada 
projecte.

Disseny, fabricació,  instal·lació i 
manteniment  de tota mena de 

tancaments industrials i portes tallafocs

CONTACTE

comercial@alfatorres.es

www.alfatorres.es

 (+34) 937 183 611

 C/ de Watt, 4
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

ALFATORRES és un grup corporatiu amb més de 40 
anys d’experiència en el sector de portes industrials, 
sectorització mitjançant portes tallafoc i automatismes 
amb una clara vocació de servei per adaptar i personalitzar 
cada un dels seus sistemes i productes a les necessitats 
específiques de cada client.

La nostra determinació professional és dissenyar, fabricar, 
instal·lar i mantenir tot tipus de sistemes de tancament 
industrial i portes tallafocs.

Arran de l’ampli ventall d’homologacions que disposem, 
estem en disposició d’oferir les millors solucions existents 
als nostres clients.
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CONTACTE

info@arcbcn.cat

www.arcbcn.cat

 (+34) 93 487 13 48

 C/ Pau Claris, 97, 1r, 2a.
08009  Barcelona (Spain)

ARCbcn és un estudi d’enginyeria dedicat a el disseny de 
sistemes tècnics d’instal·lacions avançats, en els diferents 
camps de l’enginyeria i la consultoria. Elaborem tots els 
projectes analitzant les necessitats dels nostres clients 
per aconseguir la millor solució, oferint tota l’experiència 
professional per assolir la màxima garantia d’èxit. La 
nostra enginyeria destaca per oferir als client un servei 
molt personalitzat i proper, de qualitat i de compromís.

Serveis en l’àmbit de la seguretat contra incendis:
• Auditories de compliment normativa PCI
• Plans Directors d’adequació normativa PCI
• Projectes bàsics PCI per a aprovació Bombers
• Projectes executius PCI (obres i instal·lacions)
• Direccions d’obres i executives d’adequació PCI
• Consultoria de Seguretat i Protecció Contra Incendis
• Assessorament per al Registre d’Instal·lacions

Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya
(RITSIC)

• Expedients de legalització d’activitats
• Redacció i homologació de Plans d’Autoprotecció
• Gestió de l’manteniment d’instal·lacions PCI

Serveis d’assaig, inspecció, 
control de qualitat i certificació

CONTACTE

info@appluslaboratories.com

www.appluslaboratories.com

 (+34) 93 567 20 00

 CAMPUS UAB
Rda. de la Font del Carme, s/n
08019 Bellaterra (Barcelona)

APPLUS + LABORATORIES (LGAI Technological 
Center S.A.) és especialista en el desenvolupament de 
solucions tècniques per millorar la competitivitat dels 
productes i fomentar la innovació. Els nostres laboratoris 
d’assajos punters i reconeguts per les administracions en 
el sector de foc, ens permeten intervenir en tota la cadena 
de valor dels productes mitjançant serveis d’assaig, 
inspecció, control de qualitat i certificació.

Som el seu partner per preparar i adaptar el seu producte 
als requisits i expectatives dels seus mercats objectiu:

• Garantim la seva seguretat i qualitat.
• Accelerem la seva time-to-market.
• Li vam obrir les portes a l’mercat global.
• Fomentem la confiança dels seus clients.
• Ajudem a la seva diferenciació
• Col·laborem en la seva investigació i

desenvolupament.

Estudi d’enginyeria que destaca pel seu 
servei personalitzat, proper i de qualitat



7Catàleg d’empreses 2021

ARTSER és una empresa amb 30 anys d’experiència en serigrafia, impressió digital, pintura i retolació. El nostre 
principal segment de mercat és la senyalització fotoluminiscent d’emergència. Al llarg dels anys, Artser s’ha anat 

Senyalització luminiscent d’emergència

CONTACTE

info@artser.net

www.art-ser.es

 (+34)  93 477 50 20

C/Laureà Miró, 375-377, Nau 5,
08980 Sant Feliu de Llobregat (Spain)

actualitzant tant en tecnologia com en coneixement i els 
nostres productes estan certificats per Aenor així com el 
nostre Sistema de Gestió.

Principals línies de venda:
• Senyals d’Equips Contra Incendis
• Senyals de salvament i evacuació
• Senyals de PRL
• Plans d’Evacuació
• Abalisaments
• Senyalització per a túnels
• Senyalització accessible
• Senyalització Químiques/Radiològiques/Ecològiques
• Senyalització Marítima
• Plaques corporatives
• Senyalització informativa, dissuasiva i directoris
Comptem amb un equip de professionals amb una gran 
experiència en el sector i contínua formació, gràcies als 
quals oferim productes de qualitat amb el millor servei i amb 
l’assessorament necessari per a resoldre qualsevol mena de 
dubte, sobre productes, instal·lació o reglamentació.

Entitat col·laboradora de 
l’Administració

CONTACTE

barcelona@aucatel.com;  
girona@aucatel.com; lleida@aucatel.com

www.alfatorres.es

 937576028 / 972932374 / 973976275

C/ Bruc, 82 - Barcelona
C/ de Salt, 19, 1rA - Girona
C/ Ivars d’Urgell, 10, 5a - Lleida

• Entitat d’Inspecció en Matèria de Protecció Contra
Incendis

• Generalitat de Catalunya (ECI)
• Comunitat de Madrid (EICI)
• OCA PCI acreditada per ENAC

• Entitat Col·laboradora Urbanística
• Ajuntament i Comunitat de Madrid (ECU)
• Ajuntament de Barcelona (EC)
• Comunitat Valenciana (ECUV)
• Xunta de Galicia (ECCOM)

• Entitat de Prevenció i Control Ambiental
• Generalitat de Catalunya (EAC)
• Generalitat Valenciana (ECMCA)
• Govern Balear (ECAC)
• Organisme de Control Autoritzat (OCA) per a la

inspecció d’Instal·lacions de Seguretat Industrial
(BT, AT, PCI, APQ, EP, ATP, ASC, IP, ...)

• Assajos Acústics (Sonometries, Aïllaments i Vibracions)

Entitat col·laboradora de l’Administració, acreditada per ENAC i habilitada per la Generalitat de Catalunya, 
Generalitat Valenciana, Comunitat de Madrid i Xunta de Galícia, en diferents nivells d’acreditació:
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La seguretat és el nostre projecte. CISA des de 1926 és un 
partner de referència en el disseny i fabricació de sistemes 
de tancament i control d’accessos per a qualsevol tipus 
de porta o accés (centres educatius, habitatges, ofi cines, 
hospitals, hotels ...).
CISA, marca estratègica de el grup Allegion, està a 
l’avantguarda amb solucions específiques per a prevenir 
l’accés il·lícit o violent i permetre el trànsit a totes les 
persones, fins i tot amb mobilitat reduïda, en cas de perill 
o dificultat.

CISA està present a tot el territori col·laborant des 
de la creació de el projecte, fins a la seva execució, 
amb responsables de seguretat i d’oficines tècniques, 
arquitectes, enginyers, hotelers, empreses constructores, 
administradors d’habitatges i totes les persones 
interessades en una major seguretat, estudiant necessitats 
per a cada àmbit, dissenyant solucions per a cada 
necessitat i protegint els llocs on vivim i on treballem.

Solucions globals en tots els àmbits de 
la seguretat electrònica.

CONTACTE

casmar@casmar.es

www.casmar.es

 (+34) 933 406 408

Maresme, 71-79
08019 Barcelona

El nostre objectiu és proporcionar als nostres 
clients solucions integrals de seguretat. Per a això, 
comptem amb un gran equip humà format per més 
de 60 professionals, amb àmplia experiència en el 
sector i amb la col·laboració dels fabricants líders en 
tecnologia i solucions de mercat.

Casmar ofereix solucions globals en tots els àmbits 
de la seguretat especialment en aquells entorns 
en què la seguretat és primordial, com en edificis 
institucionals, supermercats, benzineres, centres 
penitenciaris, bancs, ports, aeroports, autopistes, 
túnels, metros, hospitals, universitats, indústries, 
edificis d’oficines, hotels, etc.

Partner de referència en el 
disseny i fabricació de sistemes

 de tancament i control d’accessos

CONTACTE

joseluis.rumbo@allegion.com

www.cisa.com

 (+34) 976 889 230

 Sant Cugat Business Park, ed. B
Av. Via augusta, 15-25
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
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La nostra activitat contribueix a 
generar entorns de treball i de vida 

saludables, segurs i duradors

CONTACTE

informacion@es.coltgroup.com

www.colt.es

(+34) 93 261 63 28

 Av. de la Gran Via, 179
08908 L’Hospitalet de Llobregat 

Amb més de trenta anys d’història, Colt España és 
especialista en sistemes de control de temperatura i 
evacuació de fums (SCTEH), climatització industrial i 
servei tècnic, participant en el cicle de vida sencer d’un 
projecte, des del disseny i la fabricació de solucions, fins a 
la seva instal·lació i manteniment. 

La qualitat dels nostres equips és àmpliament reconeguda 
al mercat, fruit de la investigació i desenvolupament 
permanents de Colt International. Gràcies al nostre 
know-how, som el partner de referència per donar 
resposta a les necessitats tècniques de construcció dins 
les següents àrees: 

• Control de fums – Evacuació de fums natural y
mecànica, compartimentació de fum i de foc

• Climatització industrial – Ventilació,  refredament
evaporatiu, refrigeració y calefacció

• Servei tècnic  - Servei postvenda integral,
manteniment preventiu i correctiu

DETNOV és una empresa fabricant de sistemes de 
detecció d’incendis fundat a Barcelona el 2007.

Equip d’enginyers amb més de 20 anys d’experiència en el 
sector de la detecció d’incendis.

• Disseny propi
• Components 100% locals
• Fabricació pròpia
• Control de qualitat de l’total de la producció

CONTACTE

info@detnov.com

www.detnov.com/es

(+34) 93 371 60 25

 C/ de la CIència, 30-32
08840 Viladecans(Barcelona)

Fabricants de sistemes de detecció 
d’incendis de Barcelona
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Ebara Pumps Iberia, SA és una empresa fabricant 
de Bombes Centrífugues, Grups de Pressurització 
d’aigua i contra incendis, pertanyent a la corporació 
Industrial Japonesa EBARA Co, líder mundial 
en la fabricació de maquinària i sistemes per a la 
manipulació de fluids.

Fabrica i comercialitza una àmplia gamma de 
productes, des de bombes centrífugues monobloc 
de superfície horitzontals i verticals fins a grups 
de pressurització d’aigua, equips contra incendis, 
bombes per exhauriment i drenatge, bombes i 
sistemes per a aigües residuals, bombes i motors 
submergibles per a pou, bombes circuladores per a 
calefacció i ACS, bombes normalitzades monobloc i 
de bancada, In-line de rotor sec per HVAC, etc.

Fabricació i comercialització de 
productes de protecció contra 

incendis.

EACI és una empresa fundada el 1992, dedicada a 
la fabricació i comercialització de productes per a 
instal·lacions de sistemes de protecció i lluita contra 
incendis.

Disposem d’una àmplia línia de productes caracteritzats 
per la seva relació qualitat / preu i desenvolupats pensat 
en la seva facilitat d’instal·lació i posterior manteniment 
(la satisfacció sobre un producte no acaba tan sols en el 
seu desembalatge).

La millora contínua en gamma, qualitat i servei és la 
nostra filosofia de treball, la qual té com a principal 
objectiu.

CONTACTE

barcelona@ebara.es

www.ebara.es

 (+34) 93 278 16 69

Delegación Barcelona
Pujades, 51. 4ª Planta – Box 44
08005 Barcelona

CONTACTE

eaci@eaci.es

www.eaci.es

 (+34) 93 808 71 80

C/Narcís Monturiol, 22-23, Nau 1
P.I. Plans d’Arau
08787 La Pobla de Claramunt
BARCELONA-ESPAÑA
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Comptem amb reconeixements i acreditacions en diferents països per a la realització d’assajos, inspeccions, certifica-
cions i projectes basats en prestacions. Els nostres tècnics participen activament en el desenvolupament de normes i 
reglaments de seguretat contra incendis, tant a nivell nacional com internacional.

Com a entitat indepedent podrem avaluar el comportament al foc dels productes i sistemes de protecció o la 
construcció en el seu conjunt, sigui quin sigui el sector (nuclear, transport, túnel, edifici industrial o edifici públic). 
Comptem amb una àmplia varietat de mitjans experimentals per a realitzar assajos en laboratori o in situ, a petita 
o gran escala, basats en normes o sota protocols específics: forns de resistència al foc, assajos de façanes, jet fire, 

Grup d’empreses amb experts 
internacionals que abasten el coneixement 

integral de la seguretat contra incendis

CONTACTE

spain@efectis.com

www.efectis.com

(+34) 91 905 30 48

reacció al foc, assajos de fum per avaluació de sistemes de 
ventilació o realització de simulacres, així com campanes 
calorimètriques de grans dimensions per determinar les 
corbes d’incendi que seran usades en els projectes d’engin-
yeria prestacional.

En l’àmbit de l’enginyeria, gràcies als nostres experts en 
anàlisi de riscos, simulació de l’incendi i l’evacuació, anàlisi 
avançat de l’estabilitat estructural o l’avaluació de l’efecte de 
l’incendi en l’entorn, li podrem ajudar en el desenvolupa-
ment d’estratègies de protecció optimitzades, així com en la 
revisió independent de projectes prestacionals.

CONTACTE

info@eicon.cat

www.eicon.cat

(+34) 877 018 888

 C/ Sant Francesc, 16, oficina 22
43003 Tarragona (Spain)

Control, inspecció i avaluació de la conformitat d’establiments, 
instal·lacions i activitats en els àmbits de medi ambient i la 

prevenció contra incendis.

EICON és una empresa jove i dinàmica dedicada a les 
tasques de control, inspecció i avaluació de la conformitat 
d’establiments, instal·lacions i activitats en els àmbits de 
medi ambient i la prevenció contra incendis.
Disposem de diverses acreditacions de la Generalitat de 
Catalunya i el Ministeri de Foment que ens permeten 
poder realitzar tasques com a empresa de tercera part 
i avaluar la conformitat d’activitats, instal·lacions i 
establiments.

• ECI-10 DE PREVENCIÓ CONTRA INCENDIS 
(DGPEIS)

• 077-EC-PCAA. DE PREVENCIÓ I CONTROL 
AMBIENTAL D’ACTIVITATS (DGQACC)

• 077-EC-PCA PREVENCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA (DGQACC)

• CS ADR RID Conseller de Seguretat
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IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. és una empresa de 
protecció passiva contra el foc, amb una experiència de 
més de 20 anys i de 11.000 obres executades.

Disposem d’un ampli equip de producció propi, una 
oficina tècnica per buscar la millor solució constructiva i 
un equip tècnic comercial a tota la geografia per donar un 
servei àgil i immediat.
Els nostres serveis més destacats són:

• Protecció estructural amb sistemes de pintures
intumescents

• Protecció estructural amb morters a base de perlita o
llanes minerals.

• Segellats de passos d’instal·lacions.

• Compartimentacions amb panells rígids.

Solucions per a la protecció  en 
entorns de l’edificació, indústria i 

infraestructures públiques i privades
Ideem, dissenyem, instal·lem i mantenim solucions per 
a la protecció de vides en els entorns de l’edificació, la 
indústria i les infraestructures públiques i privades. 
El client es troba sempre al centre de totes les nostres 
decisions, i això ens permet oferir-los solucions 
tecnològicament avançades i innovadores en tots els 
treballs que realitzem.
Obsessionats amb la Qualitat i la millora contínua, i 
gràcies a la més elevada especialització del nostre equip, 
proporcionem als nostres clients una solució global 
que inclou tots els següents serveis de protecció contra 
incendis:

• Disseny i Enginyeria de detall
• Instal·lació de Sistemes Detecció i Extinció
• Manteniment i Auditoria d’instal·lacions
• Assessorament, Consultoria i Formació

CONTACTE

info@ignifugacionsgenerals.com

www.ignifugacionsgenerals.com

 (+34)972 17 23 53

 Ctra. Antiga d’Amer, 10-12
P.I. Domeny
17707 Girona (Spain)

CONTACTE

info@exyde.com

www.exyde.com

 (+34) 931 293 938

C/ Suïssa, 35
08917 Badalona (Barcelona - Spain)

Més de 20 anys d’experiència 
en protecció passiva contra el foc
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Els serveis que pot oferir IGNITOR són:

• Especialistes en protecció passiva contra incendis

• Tractament ignífug d’elements decoratius: moquetes, 
cortines, tapisseries, plantes artificials, fusta decorativa, 
escenografies...

• Tractament ignífug d’estructures metàl·liques i de fusta

Especialistes en 
protecció passiva contra incendis

CONTACTE

info@ignifugacionesignitor.com

www.ignifugacionesignitor.com  

(+34) 93 261 63 28

 Av. de la Gran Via, 179
08908 L’Hospitalet de Llobregat 

Líder i referent en disseny i fabricació 
de senyalització luminiscent

CONTACTE

implaser@implaser.com 

www.implaser.com

 (+34) 902182022

P.I. Borao Norte. naves 5 A, B y C
50172 Alfajarín (Zaragoza - Spain)

IMPLASER és una fàbrica líder i referent nacional en el 
disseny, desenvolupament i fabricació de senyalització 
fotoluminiscent mitjançant tècniques de serigrafia i 
impressió digital, tot i que aquesta és només una de 
les nostres 5 línies de negoci (Senyals, Accessibilitat, 
Lluminàries, Disseny i Adhesius).

Per a la fabricació dels nostres productes fem servir 
materials de la UE. La nostra versatilitat a l’hora de fabricar 
amb serigrafia i digital ens permet obtenir productes 
amb multitud d’acabats com antigrafiti, antilliscant ... 
Al mateix temps, podem imprimir en qualsevol tipus 
de suport com alumini, acer, panell d’alumini compost 
(ACP), PVC semirígid.

L’equip de Implaser és el nostre principal valor. Un 10% 
de les persones que l’integren són enginyers i enginyeres. 
Oferim formació contínua per a tots els integrants de la 
plantilla; el seu coneixement i compromís han fet possible 
el nostre èxit en aquests 20 anys de trajectòria en el mercat.
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INTISI és el principal fabricant i proveïdor mundial de cortines tallafocs i cortines de fums. Disposem d’una 
àmplia gamma de productes certificats segons els estàndards internacionals de qualitat.
Oferim les solucions més innovadores per compartimentar amb seguretat sense comprometre el disseny i 
l’arquitectura. 

Cortines tallafocs INTISI 7 (classificació E120, EW120 i EI2120)
Sectorització d’incendis invisible i de grans dimensions. 
La gamma INTISI 7 permet limitar la propagació dels 
incendis durant 120 minuts fins a 1.100 ºC.
La seva alta capacitat d’integració a l’edifici la converteixen 
en un tancament tallafocs invisible que ofereix al disseny 
arquitectònic un enorme ventall de possibilitats sense 
comprometre la seguretat contra incendis.

Barreres de fums INTISI 3
Lleugeresa i facilitat d’adaptació a les cobertes dels edificis 
per contenir fums i gasos calents. La gamma INTISI 3 
integra els sistemes de control de temperatura i evacuació 
de fums SCTEH i en garanteix la contenció durant 3 hores 
i fins a 600ºC.

Solucions especials
Disposem d’un departament d’I+D+i d’alt rendiment 
per desenvolupar solucions tèxtils específiques per a la 
seguretat contra incendis. 

Bringing quality and safety to life

Intertek és el proveïdor líder d’Assegurament de la 
Qualitat Total per a les indústries a tot el món, gràcies 
a la nostra sistemàtica de gestió i cultura centrada en 
el client, Intertek és la solució ideal per accedir ràpida i 
econòmica a qualsevol mercat nacional i internacional.

Compta amb més de 1.000 laboratoris i oficines en més 
de 100 països d’arreu del món i som l’única empresa amb 
capacitat d’oferir un conjunt complet de solucions de 
Certificació i Assaigs de materials i productes, així com 
serveis d’assegurament de la qualitat, assajos , inspecció i 
serveis de consultoria relacionats amb projectes.

CONTACTE

intisi@intisigroup.com

www.intisi.es

 (+34) 935 401 913

Indústria, 28D (P.I. La Bóbila)
08320 El Masnou (Barcelona - Spain)

CONTACTE

Diego.quiben@intertek.com

www.intertek.es

 (+34) 902 377 388

Alameda de Recalde, 27, 5
48009 Bilbao (Spain)

Especialistes en tecnologia tèxtil aplicada a 
la seguretat contra incendis
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Italsan neix fa més de 30 anys amb l’objectiu d’impulsar l’ús dels nous sistemes de canonades de polimèrics en 
polipropilè, polibutilè i polietilè per a instal·lacions hidrosanitàries, climatització i evacuació en el sector edificació i 
industrial com a alternativa als materials metàl·lics i sistemes de instal·lacions tradicionals.

Especialistes en prescripció, fabricació, distribució 
i servei post venda de sistemes de canonades 

plàstiques per a instal·lacions de PCI

CONTACTE

atencionalcliente@italsan.com

www.italsan.com

(+34) 936303040

 Coto de Doñana, 21
28320 Pinto (Madrid- Spain)

L’ITeC és un organisme autoritzat per a l’avaluació de productes sense norma i innovadors en el si de l’EOTA des 
del 1996 i ha estat designat com OET sota el Reglament 305/2011 des de març de 2013, per a totes les Àrees de 
Producte previstes pel Reglament.

L’Avaluació Tècnica Europea-ETE és el document europeu que recull l’avaluació tècnica de les prestacions d’un 
producte o kit d’un fabricant en relació amb les característiques essencials aplicables per a l’ús previst pel fabricant. 

Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
Certificació de productes innovadors i marcatge CE

CONTACTE

info@itec.cat

www.itec.cat

 (+34) 933 093 404

C/ Wellington, 19
08018 Barcelona ( Spain)

El ETE s’elabora d’acord amb el Document d’Avaluació 
Europeu-DEE, que cobreix el producte i usos previstos.

La ETE és el document que fa possible la Declaració de 
Prestacions i el marcatge CE d’aquells productes que:
• No estan coberts o no estan totalment coberts per una 

especificació tècnica harmonitzada: norma europea 
harmonitzada, DEE o Guia DITE utilitzada com DEE.

• Estan coberts per un DEE, o per una Guia DITE 
utilitzada com DEE.

La ETE i el consegüent marcatge CE facilita la 
comercialització dels productes i sistemes no normats i 
innovadors en els mercats europeus i extraeuropeus.

L’evolució dels sistemes plàstics i en concret la innovació 
en el polipropilè amb diferents composicions en la matèria 
primera ha portat a la implantació d’aquest material en 
les instal·lacions de protecció contra incendis, tant per a 
l’alimentació de sistemes fixos per ruixadors automàtics 
com per a xarxes de canonades per a sistemes de boques 
d’incendi equipades (BIE)

L’empresa compta amb delegats tècnics en plantilla per 
donar cobertura tècnica i comercial en totes les províncies 
de país i una oficina tècnica que integra tots els serveis de 
suport a la direcció tècnica i d’obra, necessaris en projectes 
i desenvolupament d’instal·lacions, així com el suport en 
disseny i consultoria BIM. El servei de subministrament dels 
productes Italsan està centralitzat en els centres logístics de 
Italsan a Madrid, Barcelona i Las Palmas que donen cobertura 
a més de 600 punts de distribució per tot el territori nacional, 
un valor clau per donar servei de lliuraments immediates als 
professionals de la instal·lació.
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Des de 1984 MECOSA realitza tot tipus de tancaments en 
portes metàl·liques, donant un servei divers i especialitzat 
en les portes tallafoc tant en el subministrament com en 
la fabricació de mesures especials.

Ubicats a Viladecans-Barcelona,   MECOSA disposa 
actualment de més de 2500 m2 on 50 professionals 
desenvolupen la seva activitat en la protecció passiva 
contra el foc.

La nostra dilatada experiència en obres de tota índole i el 
nostre afany de millora treballant constantment en nous 
projectes i desenvolupament d’R + D, ens converteix en 
empresa líder del sector oferint per a això diversos serveis:

• Departament d’Enginyeria.
• Estudis, dissenys i realitzacions en projectes de 

seguretat.
• Assessorament als nostres clients.
• Solucions en les execucions d’obra.
• Subministrament i instal·lació.
• Certificació en les obres realitzades.
• Contractes de manteniment.

Fabricació 
d’aïllaments d’altes prestacions

La unitat de negoci de Kingspan Insulation estem 
especialitzats en planxes d’aïllament tèrmic d’alt 
rendiment d’espuma rígida de poliuretà (PIR i 
PUR), espuma fenòlica (Kooltherm) i panells de buit 
(Optim-R). Els nostres aïllaments posseeixen un nucli 
aïllant avançat que els permet, considerant el mateix 
gruix que altres aïllaments tradicionals, reduir la pèrdua 
de calor a través de l’envoltant tèrmica de l’edifici.

Kingspan Insulation ofereix una gamma completa de 
productes per a l’aïllament tèrmic en l’edificació i en el 
sector industrial. Algunes de les aplicacions finals dels 
nostres productes com a aïllants tèrmics es troben a: 
naus agrícoles i industrials (cobertes deck), cambres 
frigorífiques, carrosseries de camions isotèrmics, panells 
per a parets (SATE i façanes ventilades), sostres en 
edificis, terres tèrmics, conductes d’aire condicionat, 
maquetes i prototips, etc. En tots els casos no es 
necessiten excessius gruixos d’aïllament gràcies al seu 
excel·lent valor de conductivitat tèrmica, el que implica 
un major aprofitament de l’espai interior.

CONTACTE

intisi@intisigroup.com

www.grupomecosa.es

 (+34) 935 401 913

C/ Progrès, 10. P.I. Can Calderón
 08840 Viladecans (Barcelona - Spain)

CONTACTE

 info@kingspanaislamiento.es

www.kingspanaislamiento.es

 (+34) 972 46 0472

C-65 Km 16 PI El Trust  
17244 Cassà de la Selva (Girona - Spain)

Tancaments en portes metàliques

Kingspan és una multinacional irlandesa líder mundial en la fabricació d’aïllament d’altes prestacions i 
solucions per a l’envoltant de l’edifici. Els productes fabricats per Kingspan permeten als edificis disposar 
d’altes prestacions tèrmiques, el que es tradueix en un estalvi d’energia i aigua.
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Amb més de 15 anys d’experiència ens hem convertit en un  referent tècnic, social i de qualitat en el camp de la
enginyeria, la consultoria i la formació en seguretat.

Safety engineering

CONTACTE

info@msconsultors.net

www.msconsultors.net

(+34) 93 013 02 33

 C/ Santa Eulàlia, 5-9, 3a
08012 Barcelona

Seguretat electrònica

CONTACTE

nix@nix.cat

www.nix.cat

 (+34) 93 870 13 00 / 902 525 902

C/ de la Nòria, 15 P. I. Vallderiolf
08430 La Roca del Vallès (Barcelona)

Nix Grup de Seguretat, S.L., és una empresa instal·ladora 
de sistemes electrònics de seguretat, treballem per oferir 
projectes adaptats a les necessitats dels nostres clients i 
oferir solucions amb garanties de qualitat.

Fundada el 2011, NIX prové de la fusió de dues empreses
líders en la seva zona, CYMES Seguretat, i Micro Electrònica
Instal·lacions, cadascuna d’elles amb més de 25 anys 
d’experiència en el sector de la seguretat electrònica.

Serveis que ofereix NIX:
• Instal·lació i manteniment de sistemes d’alarma
• Instal·lació i manteniment de sistemes de detecció i

extinció d’incendis
• Instal·lació i manteniment de sistemes de
• videovigilància (CCTV)
• Instal·lació i manteniment de sistemes de control

d’accés i horari

La nostra empresa està integrada per un equip consolidat 
de professionals altament qualificats, amb l’objectiu d’oferir 
el millor servei possible als nostres clients.

Enginyeria contra incendis. 
• Auditories
• Direcció d’obra
• Disseny de projecte de les instal·lacions de seguretat

contra incendis
• Legalització d’instal·lacions

Planificació d’emergències i autoprotecció
• Plans d’emergència i/o Plans d’autoprotecció
• Plans d’emergència municipal (DUPROCIM)
• Simulacres
• Anàlisi de riscos

Marcatge CE
Us ajudem a aconseguir el Marcatge CE dels vostres 
productes.

Consultoria de seguretat
• Planejament urbanístic (land use planning)
• Anàlisis quantitatius de risc
• Enginyeria legal



18 CLUSTER DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS

El grup va néixer el 2003, amb la clara vocació de ser 
un referent en el sector, d’oferir serveis de qualitat en 
Sistemes de Seguretat Electrònica i protecció contra 
incendis. amb un absolut respecte pel medi ambient. El 
nostre compromís amb la transparència i la feina ben feta 
ens fan posar el focus en els nostres clients, per davant de 
tot.

• Consultoria, assessorament, auditoria i enginyeria
• Instal·lació i Manteniment.
• Integració de Sistemes de PCI i Seguretat
• Electrònica (CCTV, Robatori, Accessos,

Reconeixement de matrícules)
• Megafonia i telecomunicacions professionals
• Plans d’Autoprotecció i Simulacres
• Infraestructures Crítiques (PSO i PPE)
• Plans d’evacuació i Senyalització d’Emergència
• i Evacuació
• Formació a les nostres instal·lacions i en les

instal·lacions de el client

CONTACTE

atc@kosmos-group.net

www.kosmos-group.net

 (+34) 902 998 347

C/ Severo Ochoa, 22, Local
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona - Spain)

Solucions integrals en sistemes de 
seguretat i protecció contra incendis

Des dels seus inicis el 1949, Notifier ha dedicat els seus 
esforços a la fabricació i distribució d’equips per a la 
detecció i alarma d’ incendis. Des de llavors, el nostre 
compromís de qualitat i servei ens ha portat a ser un dels 
líders mundials en el sector.

Tots els productes Notifier disposen de certificacions 
emeses per els organismes internacionals més prestigiosos: 
LPCB, VdS, BOSEC, UL-FM, CPD, etc. La constant 
inversió en R + D, compromís de futur de Notifier, ha 
permès el desenvolupament constant de nous productes 
emprant les tecnologies més modernes i situa a la nostra
marca en una posició destacada en innovació dins del seu
segment.

Notifier és una de les primeres marques, dins de la indústria 
de protecció d’incendis, en adoptar processos comercials i 
de servei de millora contínua a través de la seva cultura de 
Sis Sigma sobre un compromís de qualitat, constantment 
renovat, des l’obtenció del certificat ISO9001.

CONTACTE

infohlsiberia@honeywell.com

www.notifier.es

 (+34) 931 334 760

Carrer Pau Vila, 15-19
08911 Badalona (Barcelona - Spain)

Solucions per a la detecció d’incendis

Notifier ha utilitzat la seva experiència en la detecció d’incendis en tot el món per oferir les solucions més 
adequades i efectives en cada cas, conscients que la protecció de vides i béns és vital per al desenvolupament de 
la societat en un ambient d’alta tecnologia i competitivitat. Notifier comparteix els seus coneixements i
experiència amb els seus col·laboradors i clients i ofereix sistemes oberts i compatibles amb la majoria dels 
fabricants de control industrial i d’edificis.
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Pefipresa és una filial de l’empresa alemanya MINIMAX, companyia amb més de 110 anys d’experiència a nivell 
mundial i que avui és un líder en sistemes de protecció contra incendis.

Pefipresa porta establerta més de 50 anys a Espanya i més de 30 a Portugal. La nostra xarxa de centres convenientment 
distribuïts per Espanya ens permet proporcionar als nostres clients un servei ràpid, eficaç i personalitzat.

Protecció integral contra incendis

CONTACTE

info.madrid@pefipresa.com

www.pefipresa.com

(+34) 91 710 90 00

 C/ San Cesáreo, 22-24
28021 Madrid

Consultoria especialitzada 
en prevenció de riscos

PERADEJORDI  PROYECTOS E INFORMES, S.L., 
fundada l’any 1994, és una consultoria especialitzada en 
prevenció de riscos i seguretat contra incendis.

Serveis oferts:
• Servei aliè de prevenció de riscos laborals
• Auditories i projectes de seguretat contra incendis
• Disseny per prestacions (PBD):

•  simulacions d’incendis i fum
•  simulació d’evacuació

• Elaboració de plans d’autoprotecció i emergències
• Elaboració de plans de contingències i de continuïtat

de negoci
• Formació subvencionada en prevenció de riscos
• Preparació i supervisió de simulacres
• Seguretat en la construcció

Totes les nostres activitats de protecció contra incendis 
estan dirigides a la protecció de les vides i els béns, el 
respecte al medi ambient i amb la satisfacció dels nostres 
clients.

Pefipresa ofereix solucions globals en l’àmbit de la
protecció contra incendis que abasten:

• Disseny / Enginyeria de detall • Fabricació
• Muntatge / Instal·lació • Manteniment d’instal·lacions

Igualment, i per tal de fomentar la cultura de protecció
contra incendis, la nostra empresa ofereix serveis de:

• Assessorament • Consultoria • Formació (SHOWROOM)

Pefipresa té com a objectiu seguir sent el referent global
en protecció contra incendis, des de la professionalitat 
amb la finalitat de contribuir per a un món més segur i 
sostenible, respectant el medi ambient en benefici de tots, 
tant en el present, com en el futur.

CONTACTE

ppi@peradejordi.com

www.peradejordi.com

 (+34) 93 790 78 73

Av. Ernest Lluch 32
Edifici TCM3, Local 1 Baixos
08302 - MATARÓ (Barcelona)
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PIMEXA amb més de 20 anys d’experiència desenvolupa 
la seva activitat en el sector de la prevenció i seguretat 
contra incendis i presta els seus serveis a tot el territori 
nacional, incles les illes.

PIMEXA, pertany a Grup Constant, grup expert en 
recursos humans i serveis amb àmplia experiència i 
presència a nivell nacional.

A PIMEXA som experts en solucions de prevenció, 
detecció i extinció d’incendis en diversos sectors. Els 
nostres processos i el personal expert, ens permet 
oferir solucions integrals, garantint el compliment de la 
normativa legal i una qualitat de servei excel·lent.

SOLUCIONS:
• Auditories sistemes protecció activa contra incendis.
• Disseny i instal·lació de sistemes contra incendis.
• Manteniment i correcticos.

Protecció passiva contra incendis

Perlita i Vermiculita compta amb més de 35 anys 
d’experiència desenvolupant sistemes per a la protecció 
passiva contra incendis per tal de garantir la seguretat i 
el patrimoni dels nostres clients. Els nostres productes es 
fan servir en els cinc continents.

Aquesta àrea de negoci està especialitzada en el  
desenvolupament, la fabricació i la distribució de 
morters ignífugs, pintures intumescents, sistemes de pas 
d’instal·lacions i panells.

Els productes de Perlita i Vermiculita han estat dissenyats 
i assajats d’acord a el Codi Tècnic de l’Edificació i al 
Reglament de Seguretat contra incendis en establiments 
Industrials en laboratoris acreditats.

CONTACTE

info@pimexa.com

www.pimexa.com

 (+34) 902 555 502

P.I. La Carrerada – La Carrerada, 41
08793 Avinyonet del Penedès (Barcelona)

CONTACTE

 clientes@perlitayvermiculita.com

www.perlitayvermiculita.com

 (+34) 93 209 60 19

C/ Josep Irla i Bosch. 5-7. Entreplanta E
08034  Barcelona (Spain)

Solucions per a la 
prevenció, detecció i extinció d’incendis
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making your ideas work
Formada per enginyers i arquitectes amb més de 20 anys d’ experiència en projectes nacionals i internacionals. 
Les nostres capacitats principals són:
• Enginyeria contra incendis (Disseny basat en prestacions, Tràmits d’excepcionalitat, Modelització avançada

d’incendis, Disseny NFPA i FM, Control de fums, Simulació de el moviment de persones, Simulació en 
túnels, etc.)

Serveis professionals 
d’enginyeria i consultoria

making your ideas work

CONTACTE

info@pixeling.org

http://pixeling.org

(+34) 981 90 70 80

A Coruña – Madrid – Barcelona - Zaragoza

Fabricació i comercialització de 
guix i placa de guix laminat amb altes prestacions per 

a la protecció passiva contra incendis

Placo®és líder en fabricació i comercialització de guix i 
placa de guix laminat (PYL), integrada en la multinacional 
francesa Saint-Gobain. Ofereix una àmplia gamma de 
solucions en guix per al condicionament d’edificis nous i 
en renovació aportant solucions innovadores i sostenibles.

Durant els últims anys, Placo® ha anat incorporant diferents 
solucions d’altes prestacions en el camp de la Protecció 
Passiva al foc i compartimentació en sectors d’incendi, 
responent així als requeriments marcats per la normativa i 
demostrant la gran varietat d’aplicacions dels seus sistemes 
constructius.

Algunes d’aquestes solucions incorporen plaques de guix 
reforçades amb vidre de fil curt no teixit, i mecànicament 
resistents de l’tipus Placoflam® PPF, o morter de projecció 
Igniver®, basant guix tractat amb àrids lleugers de 
vermiculita i reduïda conductivitat tèrmica.

• Planificació d’emergències (Indústries, Edificis
històrics, Ports, Municipis, Espectacles i Grans
esdeveniments, etc.)

• Seguretat de processos (Bowtie, HAZOP’s, AQR’s,
HAZOP’s, etc.) per a instal·lacions químiques i
petroquímiques.

• Investigació de sinistres, auditories i inspeccions
• Seguretat patrimonial (avaluacions de riscos,

continuïtat de negoci, avaluacions de danys
terroristes, etc.)

• Formació i Congressos. Organitzadors del Congrés
Seguretat Industrial en Instal·lacions portuàries que
cada any se celebra a la Corunya, al costat de Autoritat 
Portuària de La Corunya i Ports de l’Estat. Així
mateix disposem d’un acord amb la Universitat de
Salamanca per a la impartició de formació en matèria
de seguretat en diversos països llatinoamericans.

• Projectes internacionals (Perú, Equador, Costa Rica,
Jamaica, Bolívia, Argentina, França, Portugal, Itàlia,
etc.)

CONTACTE

www.placo.es/contacto

www.placo.es

 (+34) 902 253 550

C/ Principe de Vergara 132, 8º
28002 – Madrid
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• Instal·lacions
• Segellats de passos d’instal·lacions
• Protecció de cables
• Conductes de ventilació i extracció
• Protecció d’estructures (morters projectats, 

pintures, plaques)
• Sostres, parets, extradossats, franja tallafocs , mur 

cortina.
• Portes batents, corredisses, guillotines, portes per 

cintes transportadores, registres.
• Comportes tallafocs , reixes intumescents.

• Manteniment: Des de l’experiència de la instal·lació i 
seguin les pautes més exigents tant de fabricant com 
de les guies de reconegut prestigi o de les companyies 
d’assegurances, realitzem el manteniment de les 
instal·lacions. Identifiquem els punts, realitzem el 
manteniment i oferim solucions de millora si s’escau. 

Empresa tecnològica de referència 
en seguretat, telecomunicacions i 

material elèctric

Comptem amb una xarxa comercial de setze punts de 
venda en els territoris de Catalunya, Astúries i el Marroc 
des d’on desenvolupem un servei integral personalitzat 
per a cada client, únic al mercat perquè treballem com 
autèntics partners. La clau del nostre èxit és que només 
instal·lem productes de qualitat que compleixin la 
normativa europea i oferim una assistència tècnica 
impecable.

Grup Plana Fàbrega ofereix productes i serveis específics 
per a cada tipologia de client, segons es tracti d’un 
professional del sector, un particular o una administració 
pública.

CONTACTE

informacion@plasfoc.com

www.plasfoc.com

 (+34) 902 997 968 - 977880407

Crta C 241. P. I. Can Figueras, Nau 1
43420-  Santa Coloma Queralt 
(Tarragona - Spain) 

CONTACTE

 pfbarcelona@planafabrega.com

www.planafabrega.com

 (+34) 93 209 60 19

Caracas, 10. P. I. La Maquinista
08030 - Barcelona (Spain)

Una instal·lació dissenyada, realitzada 
i mantinguda de forma correcta es una 

instal·lació segura. 

Empresa instal·ladora especialista en Protecció Passiva contra incendis i manteniments industrials d’instal·lacions, 
som especialistes en instal·lacions per indústria, elèctriques, construcció i terciari.
Tenim implantats des dels seus inicis el sistema de Gestió Integral de la qualitat, ISO 9001, ISO 14001 i Ohsas 18001.
Serveis oferts:
• Prescripció: Disposem d’un departament tècnic format en les diferents solucions constructives globals de protecció 

passiva. - Busquem la solució adient per cada projecte! 
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Líder en enginyeria, instal·lació i manteniment de sistemes de protecció contra incendis, estem preparats per superar 
els reptes constructius més ambiciosos amb les solucions més innovadores per a la seguretat contra incendis.

• Disseny d’instal·lacions de protecció contra incendis gràcies al nostre equip multidisciplinar capaç de
conciliar requisits normatius i tècnics nacionals i internacionals.

GRUPO PREFIRE, Quality & Innovation
PREFIRE, Powering Fire Safety
PREFIRE Lux, Living with Light

CONTACTE

prefire@prefire.es

www.prefire.es 

(+34) 935405204

Indústria, 30D (P.I. La Bóbila)
08320 El Masnou (Barcelona - Spain)

Seguretat de confiança

• ENGINYERIA CONTRA INCENDIS:
Serveis d’enginyeria segons les normatives vigents
(amb àmbit nacional com internacional) i projectes
basats en prestacions amb simulacions d’incendis i
evacuacions, auditories, enginyeria de detall, mapping
de gasos i càlculs d’explosions.

• INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS:
Especialistes en la realització de instal·lacions de PCI
en tots els sectors. Com per exemple: distribució,
logístic, agroalimentari, industrial o petroquímic.

• MANTENIMENT CONTRA INCENDIS:
Prosegur disposa amb els millors professionals
i la tecnologia mes avançada del mercat per el
manteniment de tot tipus d’instal·lacions, així com
amb equipis propis de proba i “door fan test”.

A més, Prosegur ofereix la possibilitat d’integrar aquests 
serveis especialitzats en protecció contra incendis amb 
molts d’altres del seu porfoli, com per exemple, vigilància 
mòbil, vigilància presencial, serveis d’auxiliars, etc. Sota un 
únic interlocutor i amb una integració total de la solució 
de seguretat.

• Instal·lació i posada en servei de sistemes de
protecció contra incendis per a tots els sectors
(industrial, químic, plataformes logístiques
robotitzades, etc.). Comptem amb totes les
habilitacions requerides segons el RD 513/2017 i les
qualificacions més exigents del sector (CEPREVEN,
FEDEQUIM).

• Manteniment i servei tècnic. Acompanyem als
nostres clients al llarg de tot el cicle de vida de les
seves instal·lacions de seguretat contra incendis per
a oferir-los la màxima tranquil·litat amb un servei
ràpid, eficaç i personalitzat.

• Cortines tallafoc. PREFIRE és instal·lador i
mantenidor oficial de la marca INTISI.

• Exutoris i airejadors. Representem al fabricant
LAMILUX a Espanya i Portugal que ofereix sistemes
d’evacuació natural de fums, al mateix temps que
aporta solucions que aporten llum natural estètiques
i funcionals per a les cobertes.

CONTACTE

recepcion.barcelona@prosegur.com

www.prosegur.es

 (+34) 934029300

Calle Pajaritos 24
28007, Madrid (Spain)

Prosegur, companyia especialitzada en seguretat i protecció contra incendis (PCI), ofereix innovadores solucions 
gracies al alt component tecnològic dels serveis especialitzats que ofereix:
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ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. forma part de el Grup 
ROCKWOOL. Som una organització d’àmbit estatal que 
ofereix sistemes d’aïllament per a la protecció contra el 
foc, així com per millorar l’eficiència energètica i el confort 
acústic dels edificis.

ROCKWOOL és la companyia líder en la fabricació de 
productes de llana de roca. La llana de roca és un material 
incombustible que millora la resistència a el foc dels 
elements constructius que acompanya i limita el risc de 
propagació de foc.

Disposem d’una sèrie de solucions en matèria de Protecció
Passiva davant el foc, per donar resposta als requisits 
exigits per la normativa. Així com, oferim els serveis 
de nostre departament tècnic per a qualsevol consulta i 
assessorament.

Protec Fire Detection Spain SL

Protecció produeix des de 1968 a les seves fàbriques 
d’Europa solucions de detecció d’incendis i equips afins. 
Gràcies a dècades d’experiència com a fabricants, el nostre 
equip d’experts de desenvolupament i els alts estàndards 
de fabricació pròpia, podem oferir les solucions més 
innovadores, fiables i competitives de detecció d’incendis.

CONTACTE

info@rockwool.es

www.rockwool.es

 (+34) 902 430 430

Ctra. Zaragoza. Km. 53,5, N-121
31380, Caparroso (Navarra - Spain)

CONTACTE

 protec@protecspain.com

www.protecspain.com

 (+34) 938 423 828

C/ Can Diners, 1-11, nau 7 P. I. Can Negoci 
08310 - Argentona (Barcelona -Spain)

Líders en fabricació de llana de roca: 
aïllament per a la protecció contra el foc

A l’àrea d’extinció oferim solucions d’aigua nebulitzada 
com distribuïdors de FOGTEC, líder mundial en 
solucions amb més de 20 anys. www.fogtec.com

Protec Algo-Tec 6500 Cirrus HYBRID Propoint Plus
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A Seguretat SM, carreguem gas CO2, gasos fluorats i gasos inerts. També realitzem càrregues i retimbres de 
tot tipus d’extintors, proves hidràuliques de recipients a pressió d’acer, per al transport de gasos comprimits o 
liquats a baixa pressió per a usos industrials.

Càrregues, retimbres d’extintors i d’aparells a pressió transportables.

Servei exclusiu per a 
empreses de protecció contra incendis

CONTACTE

info@seguretatsm.com

www.seguretatsm.com/ca/

(+34) 902 108 356 / 625 340 534

Polígon Polinasa, naus 19-20
25180  Alcarràs (lleida - Spain)

SODECA compta amb una àmplia experiència en el disseny 
i fabricació d’equips per a la ventilació d’aparcaments i la 
evacuació de fums en cas d’incendi.  

El departament de projectes està format per tècnics 
especialitzats que ofereixen el millor assessorament i 
disseny de projectes, adaptant-se a les necessitats de cada 
client. Es diferencien per  entregar un estudi tècnic complet 
incloent càlculs de dimensionat i plànols d’ubicació dels 
equips. 

SOLUCIÓ COMPLETA

• VENTILACIÓ PER APARCAMIENTS
• PRESURIZACIÓ D’ESCALES I VIES D’EVACUACIÓ
• SISTEMES DE CONTROL PER A L’EVACUACIÓ DE

FUMS
• SIMULACIONS CFD

Sodeca també ofereix la possibilitat de realitzar proves reals 
de fums un cop finalitzada la instal·lació.  

• Extintors de pols química
• Extintors de CO2
• Extintors d’aigua + additius
• Extintors per cuina classe F
• Extintors per a metalls tipus D
• Extintors que continguin gasos fluorats
• Sistemes d’extinció per CO2
• Sistemes d’extinció per HFC-227-ea (FM-200)
• Sistemes d’extinció per HFC-23 (FE-13)
• Sistemes d’extinció per generadors d’aerosol
• Sistemes d’extinció per aigua nebulitzada
• Sistemes amb nitrogen
• Sistemes amb argó
• D’altres, consultar

Rutes diàries de recollida i lliurament de material a 
tot Catalunya

Ampli ventall de cursos de formació

CONTACTE

comercial@sodeca.com

www.sodeca.com

 (+34) 934029300

C/ Metall, 2. P. I. La Barricona 
17500 Ripoll (Girona - Spain)
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UL (Underwriters Laboratories) és una empresa 
independent d’ àmbit mundial dedicada a la ciència de la 
seguretat amb 125 anys d’experiència en el desenvolupament 
de normes, així com en la verificació i certificació de 
productes. En l’actualitat, UL ofereix una àmplia gamma de 
serveis i ajuda als fabricants a obtenir tots els certificats de 
conformitat que necessiten per als mercats globals. Oferim 
el coneixement específic necessari per ajudar a navegar 
per la creixent complexitat de la cadena de valor, des de 
les disposicions de conformitat i administratives fins als 
desafiaments comercials i l’accés al mercat.

Amb les seves relacions, competència tècnica i laboratoris 
estratègicament distribuïts per tot el planeta, UL s’ha 
convertit en sinònim de seguretat pública en un món 
les fronteres estan cada vegada més difuminades. UL 
també té un paper clau en el desenvolupament de normes 
en nombrosos mercats, així com en l’harmonització 
internacional d’aquestes normes, gràcies a la nostra posició 
de lideratge en el esquema de IEC CB.

Soler&Palau, fabricant sistemes de 
ventilació des de 1951

Soler & Palau Ventilation Group és avui un líder global 
en la fabricació d’equips de ventilació. Una posició que 
hem aconseguit enfocant tota la nostra activitat en el 
compromís amb els clients, treballant amb ells en la 
resolució de les seves necessitats, anticipant-nos a elles i 
mantenint la fiabilitat en les nostres propostes de valor.

Entre els nostres productes més destacats es troben:

• Equips per a ventilació y evacuació de temperatura 
i fums en aparcaments, naus industrials, túnels, 
galeries, atris, centres comercials...

• Sistemes de ventilació per impuls o jet fan.
• Sistemes de pressurització d’escales.

A més de comptar amb les darreres tecnologies 
de simulació CFD, que ens permeten atendre les 
necessitats de cada projecte, el nostre equip de tècnics 
especialistes acompanya als clients, assessorant en el 
disseny, la instal·lació i la posada en marxa del sistema 
de ventilació.

CONTACTE

info.es@ul.com

https://spain.ul.com/

 (+34) 933 681 300

UL GmbH Spain, Sucursal a Espanya
Caravel·la la Niña, 12, Pl. 3
08017 - Barcelona (Spain)

CONTACTE

 consultas@solerpalau.com 

 www.solerpalau.com

 (+34) 93 571 93 00

C/ Llevant, 4. P. I. Llevant
08150 - Parets del Vallès 
(Barcelona -Spain)

UL certifica, valida, assaja, examina, 
inspecciona, assessora i forma
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