


futur. A dia d'avui, hem aconseguit ser una empresa multiserveis amb una

afegit per satisfer qualsevol necessitat d'una empresa.

tots els nostres clients, aportant solucions tecnològiques i industrials
desenvolupades pels nostres equips tècnics amb els productes més avançats del
mercat.

Apostem per la inno aci  i l e ici ncia

Volem ser un referent en el sector aportant la nostra pròpia metodologia de
treball i innovació i facilitant l'accés al nostre Know How a tots els nostres clients

Els nostres valors radiquen en l'esperit familiar que intentem compartir amb els
nostres treballadors, impulsant l'esforç, la superació, l'ambició, la humilitat i la
sinergia entre les persones que formen ISP Grup.

Sota l'emblema MILLOREM JUNTS, ens suposa un mecanisme de superació 
i creixement constant, amb la satisfacció de ser partícips de l'èxit dels 
nostres clients.

360
Amb l'experiència de més de 20 anys en el
món del retail, aportem solucions 360 per a
tot tipus de negocis. Cobrim totes les línies de
negoci que la teva empresa necessita i les
desenvolupem en 7 blocs:

SERVEIS
Solució 360º per a tot 
tipus d'empreses

#360ISP

Aportem solucions 
360º, amb projectes 
personalitzats i amb 

suport permanent
al client
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Fontaner a y ACS

.

Equipo técnico especializado en todas las áreas para aquellas 
reparaciones u obras de gran envergadura
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Tranquil·litat per la teva empresa i 
treballadors

• Videovigil ncia i CCTV
•
• Control d accessos i pres ncia

Des del 12 de Maig, per 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...

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

•
receptora

• Botó de p nic
• Sistema anti-intrusió
• Detecció d incendis
• Prevenció d inundacions

Empresa homologada en 
sistemes de seguretat per la

D.G.P. 2017/05

nostres clients

24h
Con exió a CRA
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•

portes i persianes

Simula actividad en tu hogar 



Protegeix la teva empresa i evita 
qualsevol risc d'incendi

Extinció d'incendis

Extintors i mànegues

Revisions periòdiques 
Avaluem el risc, analitzem la 
normativa i adaptem el període de 
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'incendis
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.

Empresa 
homologada pel 

R.A.S.I.C. 
005008088 i ISO 

9001

Mantenim més de 
10.000 equips i 

elements de 
protecció

10K

"La millor 
protecció 

containcendis 
és aquella que 

permet aïllar per 
zones qualsevol 

estructura"

Ignifugacions
Amb la ignifugació s'impedeix la propagació de l'incendi 
evitant danys materials i humans.

La normativa obliga les empreses a tenir les seves 
estructures ignífugues.



En el departament d'eficiència energètica optimitzarem el teu consum energètic 
amb projectes personalitzats i reduirem els teus costos amb solucions 
responsables i sostenibles amb el medi ambient.

Eficiència energètica

Consumeix amb un baix impacte mediambiental l'energia mínima i a el menor 
cost possible per aconseguir un major estalvi energètic.

Som partners oficiales d'ALDRO:

Comercialitzadora energètica que ajuda a estalviar i garanteix 
que el consum es fa en energia verda.

-
-
-
-

ENERGIA

Solucions per a la teva empresa
Tenim el compromís amb el bon fer corporatiu i transmetre la il·lusió en 

cada projecte nou en què ens embarquem.

Estalvi

El nostre objectiu és l'estalvi energètic 
dels nostres clients i optimitzar el 

consum per a un millor
desenvolupament en els seus negocis.

Sostenibilitat

La eficiència energètica suposa una reducció 
de les emissions de gasos d'efecte 

hivernacle.

Assessorament

Comptem amb un ampli coneixement en 
energies renovables que ens permeten 

oferir-te la millor solució per al teu negoci i 
el suport tècnic que necessitis.

A mesura Última tecnologia resposta ràpida
Cada projecte és únic, cada 

client és únic, les teves 
telecomunicacions també ho 

seran.

Solucions d'última tecnologia, 
que donen suport a la 

estratègia
de la teva empresa.

Garantia de qualitat
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.

Els nostres partners en eficiència energètica:

Cuidem la teva butxaca, cuidem el planeta
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El  operacional que 
 empresa nece sita

Telemarketing
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Fase MERV7 (G1): 
Fase GRS: 
Fase MERV18 (H13): 

PURIFICADOR
ZONAIR3D™

AIRTHINGS
FOR BUSINESS

.
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900 52 52 01 

#UniversISPgrup

 

www.ispgrup.cat
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Fam lia ISP Grup



ISP SEGURETAT SL, empresa homologada por la Dirección 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


