
IDEES QUE FUNCIONEN

ASVALL MANTENIMENT INTEGRAL D’EDIFICIS



FAMILY OFFICES  
O PROPIETATS D’EDIFICIS
Portal del client on pot consultar totes les avaries,  
facturació, contractes, etc. Assignació d’un  
Responsable Comercial de Zona.

NAUS INDUSTRIALS  
O EDIFICIS CORPORATIUS
Assignació d’un Responsable Comercial de Zona.

SUPERMERCATS, CENTRES 
COMERCIALS, I GRANS SUPERFÍCIES
Horari d’apertura del centre. Planificació dels treballs 
en horari nocturn o abans d’obrir el centre. Assignació 
d’un Responsable de Servei.

HABITATGE UNIFAMILIAR
Horaris adaptats a la presència del propietari de l’habitatge. 

HOTELS
Horari 24h. Planificació dels treballs en horaris de 
menys trànsit de clients, per exemple nocturn. 
Assignació d’un Responsable de Servei.

FACILITY SERVICES
Múltiples horaris adaptats a cada edifici.  
Assignació d’un Responsable de Servei.

COMUNITATS DE PROPIETARIS
Realitzem estudis personalitzats del trànsit dels  
edificis per oferir la millor solució. Es recomana  
estudis d’eficiència energètica.

ADMINISTRADOR DE FINQUES
Portal del client on pot consultar les avaries, facturació, 
contractes dels seus administradors. Assignació d’un 
Responsable Comercial de Zona.

CONFII EL MANTENIMENT DE LES SEVES INSTAL·LACIONS  
ELÈCTRIQUES EN MANS DE PROFESSIONALS QUALIFICATS
A ASVALL som especialistes en el manteniment, revisió i posada a punt de tot tipus d’instal·lacions elèctriques, sistemes 
d’elevació, prevenció contra incendis i qualsevol element relacionat amb els subministraments a un habitatge, empresa o 
establiment comercial.

Som una empresa degudament autoritzada i col·laborem amb les empreses més importants del sector, i complim amb 
tots els requisits d’homologació per tal de garantir el màxim benefici quan es tracta de seguretat a l’habitatge o empresa.

A més, complim amb la reglamentació en matèria mediambiental, promovent la millora contínua en totes les nostres 
actuacions tècniques.

Confiï en especialistes homologats i eviti riscos innecessaris a l’hora d’establir els seus contractes de manteniment. 
 Confiï en ASVALL.
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AL • ELECTRICITAT 
• AIGUA     
• GAS  

• ACS   
• VENTILACIÓ

SUBMINISTRES I SERVEIS

• ASCENSORS
• MUNTACÀRREGUES
• ESCALES MECÀNIQUES

• MUNTACOTXES
• CINTES TRANSPORTADORES

SISTEMES D’ELEVACIÓ

• EXTINTORS
• CENTRAL DETECTORA

• BOQUES D’INCENDIS
• DETECTORS

PREVENCIÓ CONTRA INCENDIS



Carrer Roure Gros, 33-35  
Polígon Industrial Mas d’en Cisa  
08181 Sentmenat · Barcelona 
Tel. 937 15 45 51 
asvall@asvall.com

www.asvall.com


