
IDEES QUE FUNCIONEN

ASVALL MUNTATGE I REHABILITACIÓ



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



A ASVALL creiem que la fabricació i  instal·lació d’un ascensor 
és molt més que un simple procés industrial. Cada edifici, 
cada instal·lació que se’ns presenta, és un desafiament no 
només professional, sinó que entenem el projecte com una 
millora substancial per a l’usuari   , de beneficis que en molts 
casos, veuen l’arribada d’un ascensor com un alleujament i 
un augment de la seva qualitat de vida. Aquí és on nosaltres 
enfoquem el nostre objectiu. 

Per aquesta raó entenem que durant tot el procés ha 
d’imperar l’equilibri; equilibri entre els costos i el resultat 
del projecte; equilibri entre les molèsties que ocasiona 
l’obra i l’objectiu final, el gaudir d’un ascensor amb les 
majors garanties.

A ASVALL som especialistes en tot el procés de la 
instal·lació del seu ascensor, bé sigui en una comunitat 
de veïns, un domicili particular, una empresa o un centre 
comercial. La nostra experiència de més de 40 anys ens 
permet emprendre projectes de tot tipus, pressupost i 
envergadura. El nostre equip de professionals està al 
dia en qüestió de noves normatives i recentment hem 
implantat un sistema de gestió mediambiental que ens 
permet disminuir l’impacte en el nostre entorn i complir els 
requisits de la legislació vigent. 

A ASVALL coneixem el valor de la paraula EQUILIBRI.

BUSCANT L’EQUILIBRI



DETALLS QUE MARQUEN 
LA DIFERÈNCIA
Som especialistes en afegir valor a cada aparell 
elevador i podem personalitzar cada element de 
l’ascensor si el client ho requereix.

En tot cas, les nostres ascensors estan equipats 
amb els millors materials, acuradament tractats en el 
nostre de departament de disseny i confort, fent que 
l’estètica i l’eficiència estiguin presents en cada racó: 
botoneres, portes, lluminàries, passamans, etc...



DISSENYEM, PROJECTEM, INSTAL·LEM I MANTENIM  
TOT TIPUS DE SISTEMES D’ELEVACIÓ. A MIDA

L’optimització de l’espai és el nostre objectiu final, per això ens esforcem a definir el millor lloc per a la 
instal·lació, minimitzant l’impacte visual, ocultant cables, motors i elements industrials que puguin alterar 
l’estètica d’origen.

El nostre equip està altament qualificat per buscar l’equilibri en qualsevol nova instal·lació: domicili particular, 
centres comercials o industrials, hospitals, escoles, muntacàrregues, muntacotxes, cadires puja escales, 
escales mecàniques o passadissos mòbils en grans àrees.

L’estratègica posició de la seu central unida a una extensa xarxa logística, formada per una renovada flota 
de 70 vehicles, ens permet oferir una cobertura total a les exigents demandes que requereix el sector de 
l’elevació. Cada zona d’actuació té assignats professionals especialitzats i autòctons, per tal de garantir 
una ràpida resposta a les trucades d’emergència i oferir un acurat manteniment preventiu que minimitza les 
incidències de l’ascensor.

OPTIMITZEM L’ESPAI



EDIFICI PÚBLIC EDIFICI RESIDENCIAL

EDIFICI COMERCIAL



HABITATGE UNIFAMILIAR

DIFERENTS EDIFICIS, DIFERENTS SOLUCIONS

Les diferents opcions de salvaescales aporten solucions per salvar els diferents nivells d’alçada d’una forma ràpida i 
segura per les persones amb discapacitat física o mobilitat reduïda.

SOLUCIONS D’ACCESSIBILITAT



PER DESENVOLUPAR EL MILLOR PROJECTE POSSIBLE

EQUILIBRI

La instal·lació d’un ascensor en un edifici ja existent és un 
desafiament important, ja que resulta imprescindible estudiar 
tots els detalls de l’immoble, les seves característiques, 
materials de construcció, accessibilitat des de l’exterior, etc.

Els passos necessaris des de l’inici són complexos i 
variats. Per aquesta raó és bàsic comptar amb un grup 
multidisciplinari de professionals que treballen en equip 
amb l’objectiu de complir amb les dates d’acabat, la 
normativa vigent i les exigències de seguretat, confort i 
disseny que el Client demanda.

Això també és EQUILIBRI.

Tot comença amb l’estudi en profunditat i sobre el terreny de 
l’edifici i les seves característiques

FASE INICIAL FASE INICI CONSTRUCCIÓ FASE DESENVOLUPAMENT COMPLET

ESTUDI DE VIABILITAT

ANÀLISI I DISSENY

PROJECTE

OPTIMITZACIÓ DE PRESSUPOSTOS

PROPOSTA DE MATERIALS I ACABATS

PERMISOS I LLICÈNCIES

EXECUCIÓ DE L’OBRA

SEGUIMENT I CONTROL

POSADA A PUNT

MANTENIMENT



PROJECTES DE REHABILITACIÓ



Per a l’usuari, la cabina és l’ascensor; és el que veu, és la realitat d’un projecte, 
és el que aprecia.

Per aquesta raó a ASVALL ens esforcem cada dia a la recerca de materials 
innovadors, de noves formes en passamans, botoneres, en sistemes d’il·luminació 
i acabats personalitzats en funció de l’ambient que es vulgui obtenir: portes i 
cabines panoràmiques, materials antivandàlics, acers inoxidables especials en 
colors i acabats, materials resistents a la intempèrie, etc.

A més de la cura per l’aspecte estètic, les nostres cabines estan dotades dels 
sistemes més exigents pel que fa a seguretat, comunicació amb la central, 
accessibilitat i sinergia amb l’usuari.

CABINES AMB AIRES D’ELEGÀNCIA



DISSENY

CABINA TRAMUNTANA
Panells d’Acer Inoxidable
Paviment Silver Metàlic
Botonera Luxe Edition Negra
Sostre Elegance Led Inox

Passamans i Miralls opcionals

Inox. Silver
Metalic

Inox. Linen

Inox. Canvas Inox. Squares

PANELLS ACER INOXIDABLE

Silver Metalic Inox. Elegant
Led

PAVIMENTS SOSTRES



CABINA PONENT

Panells de Melamina i Fòrmica
Paviment de Linoleo
Botonera Inox. Slim
Sostre Matrix Led

Passamans i Miralls opcionals

Vermell Verd

Groc Gris

PANELLS  MELAMINA I FORMICA

PAVIMENTS

Sorra

Midnight GrisMidnight
Black

Matrix Led

SOSTRES

Panoràmic
Led



Midnight Gris

CABINA MESTRAL

Panells de Roure Bardolino
Paviment Silver Metàlic
Botonera Inox Slim
Sostre WiFi Gris

Roure
Bardolino

Alp Nòrdic

Blanc Negre

PANELLS  MELAMINA I FORMICA

Passamans i Miralls opcionals

Cement GreySilver Metàlic

PAVIMENTS

WiFi Gris

SOSTRES

WiFi Negre

ACTUALS



CABINA GREGAL

Panells de Metall Bronze
Paviment de Cotton Graumeliert
Botonera Luxe Edition Blanca
Sostre Ambition Led

PANELLS DE METALLS I MATERIALS
NATURALS 

Passamans, Miralls i il·luminació 
 en paviments opcionals

FormigóMetall Bronze

Pissarra

Basalt DunkleCotton 
Graumeliert

PAVIMENTS

Ambition Led

SOSTRES

Ellegance Led

Arce Gris



CABINA LLEVANT

Panells Skinplate Gris Nº 1
Paviment Goma Topos
Botonera Inox. Slim
Sostre Panoràmic Led

Gris N21 Gris N1

Crema A2V Negre N3SMA

PANELLS  SKINPLATE

Gris FSM2A

Negre Estel.lar

PAVIMENTS

Gris LlisGoma Topos

Matrix Led

SOSTRES

Panoràmic
Led

Desert Beige

Passamans i Miralls opcionals

ELEGANTS



ACABATS I ELEMENTS OPCIONALS

Mirall Modular Mirall 2/3 Mirall Mural

Passamà d’acer inoxidable Il.luminació a ran de terra. Gamma de colors

Línia Inox. Slim Línia Luxury Blanca Línia Luxury Negra

BOTONERES

PASSAMANS I LLUMS AL PAVIMENT

MIRALLS



Il.luminació a ran de terra. Gamma de colors

CABINA HOME-LIFT

Panells Home-Lift Faig
Paviment Midnight Grey
Sostre Spot Led

Detall de Botonera Home-Lift

Faig Cirerer

Roure

PANELLS  DE FUSTA

Midnight GreyMidnight
Black

PAVIMENTS

Spot Led

SOSTRES

Placa Led

FUNCIONALS



CORREDISSA SECCIONAL

NO PERMETI QUE UNA AVARIA  
A LA SEVA PORTA DE GARATGE COMPROMETI 
LA SEGURETAT NI EL SEU DIA A DIA

A ASVALL disposem d’un nou departament exclusiu per  la instal·lació i manteniment de 
portes de garatge. Per aquesta raó podem atendre, amb màximes garanties i responsabilitat, 
qualsevol incidència o avaria que es produeixi en la seva porta del garatge.
Li oferim una solució ideal, adaptada a les seves necessitats, que li evitarà més d’un disgust 
o contratemps.
Contacti amb nosaltres per conèixer el tipus de Contracte de Manteniment que més 
s’adapta a la seva porta de garatge, tant a nivell particular com de Comunitat.

PORTES DE GARATGE

H A B I T A T G E S         L O C A L S         C O M U N I T A T S         N A U S  I N D U S T R I A L S

BASCULANT BATENT



TRANSMISSOR GO BIO
Transmissor biomètric GO BIO per a ser instal·lat 
a la porta o a la paret oferint la màxima seguretat, 
fiabilitat i comoditat a l’usuari. Amb capacitat 
per a 10 empremtes dactilars que poden ser 
configurades perquè després amb tan sols passar 
un dit pel lector, se li obrin les portes programades.

ECO TAG 
FAMILIA ACCESS PROX

• Tag de proximitat passiu 13,56 MHz.
• Tipus clauer.
• Programable 1 sola vegada.
• Serialitzat amb número marcat amb làser.
• Dimensions 32 x 26 x 5 mm.

GO EVOMINI - GOEVO2 
GOEVO4. FAMILIA ACCESS RADIO
EVO o el que és elmateix, evolucionats 
es la denominació dels emissors 
BITECNOLOGÍA Ràdio+ Prox.
Aquests emissors es caracteritzen per 
la seva dualitat funcional.
A la vegada que són emissors pro-
gramables, també són elements de  
proximitat, permetent així gestionar 
l’obertura de portes via ràdio o per 
proximitat.

RECEPTOR BASE
• Permet gestionar de 30 a 500 codis.
• Gestió Altes i Baixes.
• Donen accés a la família de claus Access Radio.

LECTORS DE PROXIMITAT
• Permet gestionar de 30 a 500 codis.
• Gestió Altes i Baixes.
• Donen accés a la família de claus Access Prox.

ACCES CONTROL

MOTION CARD  
FAMILIA ACCESS PROX
Targeta de proximitat passiva reprogramable,
13,56 MHz, multifunció.
• Format ISO. Reprogramable
 (prestacions lectura/escriptura).
• Serialitzat amb número marcat amb làser.
• Funció de Kill-Pass i funció data de validesa.
• Dimensions: 55 x 87 x 1 mm.

H A B I T A T G E S         L O C A L S         C O M U N I T A T S         N A U S  I N D U S T R I A L S



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


