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Som un despatx d'enginyeria que ofereix serveis globals i integrats en tots els àmbits de les
instal·lacions, les activitats i obra civil. Interpretem les necessitats dels clients, acompanyant-los
des de la concepció inicial dels projectes fins a la seva execució.

Som experts en l'àmbit de la indústria química i amb la nostra experiència combinem els
requisits tècnics del client amb les més novedoses tècniques d'enginyeria amb l'objectiu de
que disposi d'unes instal·lacions de primer nivell.

OBRA CIVIL - INSTAL·LACIONS:

  Calefacció / Climatització / Ventilació
  Electricitat (BT, MT, AT)
  Sanejament / Xarxa d'aigua
  Projecte de Plaques Solars / Aerotèrmia
  Telecomunicacions / Domòtica
  Gas
  Certificació Energètica del Projecte / Edificis

ACTIVITATS INDÚSTRIA QUÍMICA:
Suport en tot allò que necessita la seva
activitat

  Projectes de: Legalització activitats

  Anàlisi de Riscos Medi Ambientals

  noves/existents (Llicències ambientals,

  Plans d'Autoprotecció PAU

QUI SOM

SERVEIS ENGINYERIA

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

- Assessorament tècnic (informes, dictàmens,

- Predissey i disseny conceptual d'instal·lacions
  i edificacions
- Redacció d'avantprojectes, projectes bàsics

- Redacció projectes de legalització
  d'instal·lacions i edificacions
- Redacció, formació i implantació

ELS NOSTRES CLIENTS

- Indústria Química / Farmacèutica
- Indústria Química / Essències
- Indústria Química / Alimentació

- Indústria amb processos químics de
  fabricació i transformació

Missió Visió Valors

Existim per materialitzar els somnis de
les persones i satisfer les necessitats
de les empreses en tot lo referent a
l’arquitectura i l’enginyeria.

Evolucionar d’un bon despatx
d’arquitectura i enginyeria a una gran
empresa de serveis tècnics, oferint a
empreses i particulars, solucions
globals i integrals en arquitectura,
enginyeria i gestió d’obres.

Integritat, honestedat,
empatia, perseverança i
 passió, ... molta passió.

  Anàlisi i avaluació de riscos accident
  Plans d'emergència i evacuació

  (ARMA)

El BIM és una eina que permet dissenyar i projectar una obra civil i les seves instal·lacions,
imitant el procés real de l'execució de la construcció.
Podem realitzar les instal·lacions del seu projecte amb metodologia BIM (MEP), adaptant-nos a
les necessitats i requeriments establerts pel client.

MODELAT AMB BIM

BIM

Building

Information

Modeling

  Obres i edificacions d'establiments industrials

  Protecció Contra Incendis (PCI)
  Emmagatzematge Productes Químics (EPQ)

  Informes previs per Bombers

  certificacions...)

  i executius d'obres i instal·lacions

- Direccions d'obra /Coordinació de
  Seguretat i Salut / Gestió d'Obres

  de PAUs
- Piping 3D d'instal·lacions

  comunicacions...)
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