


Protegeix la teva empresa i evita 
qualsevol risc d'incendi

Extinció d'incendios

Extintors i mànegues

Revisions periòdiques

revisions

Sistemes d'enllumenat d'emergència i senyalització

Evacuació de fums

El nostre servei 360 també inclou instal·lació i manteniment dels equips de 
contra incendis per a la teva empresa i per als teus empleats amb la qual us 
sentireu protegits davant de qualsevol imprevist.

Detecció d'incendios
Instal·lem tot tipus de tecnologies per a la detecció i localització 
automàtica d'incendis.

Ens encarreguem de posar a punt tots els dispositius per 
extingir un incendi en zones inaccessibles o que no seria 
possible extingir tan sols amb extintors.

La ventilació forçada és un mitjà de protecció contra 
incendis que evacua de forma natural o forçada el fum 
generat pel foc.

Revisem i canviem cada any més de 5.000 extintors i 
mànegues als nostres clients per sufocar l'inici d'un 
possible incendi. Oferim tot tipus de models adaptats a 
les necessitats de la teva empresa.

Els llums d'emergència i la senyalització ens ajuden a evacuar la 
zona incendiada amb més seguretat indicant al personal les 
sortides d'emergència. També ajuda a identificar el emplaçament 
dels dispositius i equips de seguretat i evacuació.
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Amesura Última tecnologia Garantia de qualitat Resposta ràpida 
Cada projecte és únic, cada client 

és únic, les teves telecomunicacions 
també ho seran.

Solucions d'última tecnologia, 
que donen suport a l’estratègia 

de la teva empresa.

En mans d'un equip amb més 
de 20 anys d'experiència i 

trajectòria en el sector.

Fem la gestió de manera eficaç 
i amb els millors mitjans 

tecnològics.



5 #UniversISPGrup

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

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 


