


“ Comptem amb una
àmplia gamma de 

productes i solucions
de seguretat ” 

 

Tranquil·litat per a la teva empresa i 
treballadors

• Videovigilància y CCTV
• Sistemes anti intrusió
• Control d'accessos i presència

Alarmes intel·ligents per a comerços i residencial
Disposem de Kits pre conconfigurats ideals per a qualsevol tipus 
d'habitatge .

• Alarma connectada a central 
receptora

• Botó del pànic
• Sistema anti-intrussió. 
• Detecció d'incendis
• Prevenció d'innundacions

Control de presència y accessos

Des del 12 de Maig, pel Reial Decret Llei
8/2019 de 8 de Març de mesures urgents de 
protecció social i de lluita contra la precarietat 
laboral a la Jornada de treball, és obligatori el 
registre de la Jornada de treball.

Sabies que...

Estudi, disseny, instal·lació i manteniment de xarxes i sistemes de seguretat.

El nostre equip està format per un departament propi d'enginyeria amb els 
millors tècnics qualificats de el sector. Donem servei de guàrdies i urgències 
24 hores els 365 dies de l'any. Tots els nostres sistemes estan connectats a 
central receptora d'alarmes.

Sistemes de seguretat per a empreses
Dissenyem els sistemes de protecció que la teva empresa necessita.

Som especialistes en disseny i instal·lació de control de presència 
100% personalitzat a les teves necessitats.

Treballem amb les millors marques de mercat i disposem de tot 
tipus d'elements de control de presència com de

teclat, targetes o biomètrics de control 
d'empremta dactilar i reconeixement 

facial.

Protecció exterior
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El valor de l’experiència dels nostres clients 

Focalitzem els nostres 
esforços i estratègia 
entorn als nostres 
clients.

+200
Familía ISP Grup

Som el que som gràcies als nostres treballadors. Ells són 
el nostre motor diari i el factor principal que ens fa dife-
rents a la resta d'empreses; així ho sentim i així actuem.

De la mateixa manera que tenim cura diàriament dels 
nostres treballadors, ells cuiden als nostres clients. Per 
això, volem anunciar-te que tindràs a un equip especialit-
zat i motivat a la teva disposició per acompanyar-te i aju-
dar-te.

Gràcies a tots els nostres treballadors i clients que fan 
que tots els nostres somnis es facin realitat.



ISP SEGURETAT SL, empresa homologada per la Direcció General de Policía 2017/005

Telèfon gratuït
900 52 52 01

Oficines centrals
C/ Mas Pujol 36B
08520 | Les Franqueses del Vallès | Barcelona 
900 52 52 01 | hola@ispgrup.cat
www.ispgrup.cat

www.ispgrup.cat

Al teu costat
tot l’any

25 punts de
venda 

Servei 360º 
a la teva disposició 

Equip professional
treballant per a tu 

900 52 52 01 gratuït 
d’atenció al client 


