
IDEES QUE FUNCIONEN

ASVALL MANTENIMENT I MODERNITZACIONS



ASCENSORS DEL VALLÈS, S.A. 
és un projecte empresarial que neix 
al 1975 a Granollers (Barcelona) amb 
un propòsit ferm per part dels seus 
fundadors: desenvolupar-se a l’àmbit 
del sector de l’elevació apostant 
sempre per la qualitat, la seguretat i 
l’eficàcia del servei al client.

IDEES QUE FUNCIONEN



La Política Ambiental d’ASCENSORS DEL VALLÈS, S.A. es basa en 
el compromís de la millora contínua del seu comportament ambiental, 
a través dels següents principis:

• Compromís de compliment de la legislació vigent i altres requisits 
aplicables en matèria ambiental.

• Desenvolupament de les activitats promovent la millora contínua 
i la prevenció de la contaminació en les diverses fases dels 
nostres processos a través de l’establiment i revisió d’objectius 
i fites ambientals.

• Gestió i control de tots els aspectes ambientals generats a 
conseqüència de les nostres activitats i minimització dels 
mateixos quan sigui possible.

• Formació, informació i sensibilització necessària als nostres tre-
balladors, col·laboradors, proveïdors i empreses subcontractades.

La Direcció d’ASCENSORS DEL VALLÈS, S.A. es compromet 
totalment amb aquesta Política, la qual està exposada per al 
coneixement de tots els empleats i a disposició del públic en general, i 
estableix el marc per definir els objectius i les metes ambientals.

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT I EL MEDI AMBIENT
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MANTENIMENT

Sistema de comunicació permanent  
entre la cabina i el centre d’emergències 
les 24 hores per eliminar el risc 
prolongat de quedar tancat a la cabina.

Truqui i acudim.

SISTEMA DE  
COMUNICACIÓ  
BIDIRECCIONAL 

Realitzar un manteniment correctiu 
amb recanvis originals o kits de 
substitució desenvolupats i adaptats 
en recanvis descatalogats, prolonga 
la vida de l’ascensor i garanteix el seu 
funcionament.

El nostre centre de control de trucades 
informatitzat li atendrà sempre que ens 
necessiti. Disponible tots els dies de l’any  
a qualsevol hora.

MANTENIMENT  
CORRECTIU

ATENCIÓ TELEFÒNICA 
AL CLIENT 24 HORES, 
365 DIES L’ANY

MANTENIMENT  
PREVENTIU

Únicament un manteniment preventiu 
realitzat correctament per personal 
qualificat pot garantir un funcionament 
segur en un ascensor i evitar 
molèsties innecessàries.MP

MC



Atendre les queixes, reclamacions o 
suggeriments és prioritari per millorar la qualitat 
del nostre servei.

El defensor del client manté una via de comu-
nicació oberta amb tots els departaments de la 
nostra empresa per tractar cada cas en concret.

DEFENSOR  
DEL CLIENT

Atendre els Dissabtes, Diumenges i Festius, 
durant tot l’any en horari de 8:30 a 13:30 i 
de 14:30 a 18:30 hores les avaries que es 
produeixin en l’aparell elevador.

ASSISTÈNCIA  
TÈCNICA I REPARACIÓ 
EN FESTIUS

Disposem d’un servei multimarca amb 
l’experiència acumulada de 40 anys, 
garantint la solució a qualsevol problema 
independentment del seu origen.

MANTENIMENT  
MULTIMARCA

SERVEI EMERGÈNCIA 
24 HORES

Atendre trucades d’emergència, entenent com a 
tals les referides a persones tancades a l’interior 
de la cabina, mobilitat d’usuaris discapacitats o 
situacions que impliquin gravetat o urgència. La 
reparació de l’avaria (si procedeix) es realitzarà 
durant la jornada laboral. 

Les trucades que no es corresponguin amb una 
situació d’emergència quedaran excloses de la 
cobertura del contracte i facturada addicionalment.

Totes les modalitats de manteniment 
contractades amb Asvall inclou una pòlissa  
de Responsabilitat Civil amb una cobertura  
fins a 5.000.000€ per sinistre.

PÒLISSA  
RESPONSABILITAT 
CIVIL



MANTENIMENT

Atendre durant les 24 hores del dia els 365 
dies de l’any les avaries que es produeixin a 
l’elevador. Inclou el servei d’emergència.

Servei destinat a centres hospitalaris, clíniques, 
residències, industries o edificis i centres que 
per la seva activitat ho sol·licitin.

ASSISTÈNCIA  
TÈCNICA I REPARACIÓ 
24 HORES

Mòdul d’enllaç GSM (en règim de lloguer), 
inclou trucades i manteniment de la línia per a 
la comunicació bidireccional entre la cabina i el 
servei 24 hores d’ASCENSORS DEL VALLÈS, 
per atendre a les persones tancades a la cabina 
de l’ascensor.

SERVEI TELEFÒNIC 
GSM 

Asvall posa a disposició dels seus clients un  
tècnic que estarà present i prestarà assistència 
tècnica als Organismes de Control Autoritzats  
durant les inspeccions periòdiques que es realitzin  
al seu ascensor.

ASSISTÈNCIA  
TÈCNICA DURANT  
LES INSPECCIONS  
PERIÒDIQUES DELS 
ORGANISMES DE  
CONTROL AUTORITZATS

AUDITORIA  
DE QUALITAT

Anualment es realitzen informes i controls 
dels procediments seguits a les actuacions 
realitzades a les instal·lacions. Informes que 
estan a disposició dels nostres abonats.

Finançament a mida per cada client en totes 
les modernitzacions.

FINANÇAMENT  
A MIDA PER A  
MODERNITZACIONS 



SOLUCIONS  
SECTORIALS
SENSE LÍMITS

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

Opcions de manteniment: 
ascensors, plataformes, 
escales i rampes mòbils.

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

Opcions de manteniment: 
ascensors i escales.

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.

Opcions de manteniment: 
ascensors, plataformes, 
portes automàtiques,  
baixa tensió, etc.

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

Opcions de manteniment: 
ascensors, plataformes, 
portes automàtiques,  
baixa tensió, muntacotxes, 
salvaescales, etc.



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.

Opcions de manteniment: 
ascensors, plataformes de 
càrrega, escales i rampes mòbils.

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

Opcions de manteniment: 
ascensors, portes automàtiques, 
plataformes de càrrega, baixa 
tensió, etc.

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

Opcions de manteniment: 
ascensors, portes 
automàtiques i accessibilitat.

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

Opcions de manteniment: 
ascensors, portes automàtiques, 
baixa tensió i accessibilitat.



ESCALES MECÀNIQUES  
I ANDANES MÒBILS

Tenim programes específics de manteniment 
en escales, rampes i andanes mòbils. Menor 
temps fora de servei, major disponibilitat.

ASCENSORS

Asvall compta amb una àmplia xarxa comercial 
i d’assistència tècnica, facilitant la proximitat 
als nostres clients amb un temps de resposta 
molt reduït.



PORTES DE GARATGE

Servei de manteniment de portes automàtiques 
de garatge en tots els sistemes: corredores, 
basculants, batents, enrotllables, etc...

Disposem d’un calendari de revisions per a cada 
tipus de portes i ús al que es destini.

PRODUCTES

ACCESIBILITAT

Asvall posa a disposició dels seus clients el 
personal tècnic especialitzat en Elevadors 
Unifamiliars, cadires, plataformes i qualsevol 
tipus de salvaescales per solucions tècniques 
contractant la nostra modalitat / Pagament 
per Servei.



ASVALL PROPOSA UN ASCENSOR SEGUR I FIABLE, DE MILLOR   RENDIMENT I DISSENYAT AMB LES MÉS ACTUALS LÍNIES ESTÈTIQUES

A Asvall som especialistes en tot tipus de processos de modernització i actualització a la 
normativa actual. I tot amb pressupostos molt econòmics i amb la millor financiació.

CONJUNTAMENT  
O PER SEPARAT, 

ELS NOSTRES KITS 
LI APORTARAN LA 

SOLUCIÓ MÉS  
ADEQUADA

KIT 1 MANIOBRA ELECTRÒNICA

Control de Velocitat VVF, Gestió eficient de 
trucades, rendibilitza el nombre d’arrencades i 
d’aquí un menor consum.

KITS ECONÒMICS DE MODERNITZACIÓ PARCIAL

ABANS

DESPRÉS



ASVALL PROPOSA UN ASCENSOR SEGUR I FIABLE, DE MILLOR   RENDIMENT I DISSENYAT AMB LES MÉS ACTUALS LÍNIES ESTÈTIQUES

PROJECTES DE MODERNITZACIÓ

KIT 2 MÀQUINA MOTOR

Màquina reductor controlat amb VVF. Millor 
confort de viatge, evita canvis de velocitat i 
frenades brusques prolongant la vida de les 
politges, cables, frens i rodaments.

ABANS DESPRÉS

KIT 3 CABINA

Cabina amb una amplia gamma d’acabats, tots ells de gran qualitat. Enllumenat amb 
il·luminació led, polsadors amb indicadors lluminosos i serigrafia amb relleu i braille per 
persones amb dificultat de visió.

DESPRÉS

ABANS



SOLUCIONS ASVALL PER LA   MODERNITZACIÓ  SOSTENIBLE

ELEMENTS DE LA  
MODERNITZACIÓ  
PARCIAL
+
PORTES DE REPLÀ

CABINA I PORTES DE CABINA

XASSÍS DE CABINA I CONTRAPÈS

GUIES DE CABINA I CONTRAPÈS

LIMITADOR DE VELOCITAT

BENEFICIS + 
ELS OBTINGUTS A LA 
MODERNITZACIÓ PARCIAL 

• Millorem l’accessibilitat amb major 
pas lliure i/o portes automàtiques

• Possibilitat d’ampliar la superfície  
de la cabina

• Possibilitat d’ampliar la velocitat  
de desplaçament

• Augment de la seguretat actualitzant 
xassís de cabina, contrapès i sistemes 
de paracaigudes

• Millorem l’índex d’avaries

MODERNITZACIÓ TOTAL

MÀQUINA GEARLESS 

CABLES DE TRACCIÓ 

QUADRE DE MANIOBRA 

VARIADOR DE FREQÜÈNCIA 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA  

BOTONERES DE CABINA I REPLÀ

BENEFICIS
• Augment de la seguretat

• Més fiabilitat

• Major precisió de parada

• Control de càrrega en cabina

• Millor confort de viatge

• Suavitat a l’inici i final de trajecte

• Millora en la gestió de viatges

• ES REDUEIX el nombre d’arrancades

• Disminueix el consum d’energia  
(fins un 40%)

• Facilitem la contractació d’una tarifa  
elèctrica inferior

MODERNITZACIÓ PARCIAL

PRIMERA
FASE

SEGONA
FASE



EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

SOLUCIONS ASVALL PER LA   MODERNITZACIÓ  SOSTENIBLE

70%
D’ESTALVI 
EN IL·LUMINACIÓ
AMB L’ASCENSOR EN REPÒS 

50%
D’ESTALVI 
ENERGÈTIC
D’AQUEST SISTEMA 
RESPECTE A ALTRES, COM A 
FLUORESCENTS O HALÒGENS.

10
VEGADES MÉS
QUE IL·LUMINACIONS AMB 
FILAMENT O FLUORESCENT.

OBRI LA PORTA 
DEL SEU  

ASCENSOR 
A L’ECOLOGIA  

I L’ESTALVI

DESCONNEXIÓ AUTOMÀTICA DEL LLUM DE CABINA

IL·LUMINACIÓ PER LEDS

NO GENEREN CALOR,
TERME IMPORTANT EN  
UN ESPAI TANCAT COM HO  
ÉS UNA CABINA D’ASCENSOR
I LA SEVA DURACIÓ ÉS



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


