


LA NOSTRA TRAJECTÒRIA DE 
MÉS DE 20 ANYS D’EXPERIÈNCIA 
ENS CONVERTEIX EN EL SOCI 
IDEAL PER A LA GESTIÓ DE LES 
SEVES INSTAL·LACIONS

“ Ens diferencia la nostra capacitat per a la realització de projectes i manteniments tècnics i la 
vocació de voler convertir-nos en socis en la gestió de les seves instal·lacions.”

Des dels nostres inicis l’any 1994, en GEINSTAL ens hem destacat com una empresa familiar, 
dinàmica i innovadora, amb reconegut prestigi en el sector del manteniment i en l’execució 
d’instal·lacions electromecàniques. El nostre equip tècnic compta amb una dilatada 
experiència en l’execució de projectes, implantació de serveis de manteniments tècnics i en 
la gestió d’operacions per aconseguir el màxim rendiment de les instal·lacions de la forma 
més eficient possible.

El nostre principal valor afegit rau en la nostra cultura d’esperit de servei, basada en la 
focalització en aconseguir la confiança dels nostres clients i en aportar el màxim valor afegit. 
Per a això, hem creat metodologies de formació i de treball específiques que ens diferencien.

Actualment, estem immersos en un ambiciós pla estratègic amb dos grans objectius: el 
desenvolupament de serveis d’alt valor afegit i el creixement en els mercats de referència 
del sector.2
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Som una empresa de serveis tècnics. 
Per això, volem ser-hi on cal gestionar instal·lacions 
d’edificis, ja sigui en fase d’execució o en fase de 
manteniment i explotació.”

MANTENIMENT
Màxim rendiment i 

sostenibilitat operativa

INSTAL·LACIONS
Mentalitat de
 mantenidor

• Parametrització d’equips i sistemes
• Identificació de punts clau
• Tasques preventives i predictives
• Atenció eficaç d’avisos
• Partners especialitzats
• Digitalització de l’activitat

• Estudis
• Aprovisionament i planificació
• Instal·lació
• Proves
• Certificació
• Legalització
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ESPECIALITATS
El nostre expertise 
abasta qualsevol 

tipologia 
d’instal·lació present 

en un edifici.

Calefacció

Gas

Telcom

Fred

Fontaneria

Renovables

Climatització

Control

Sanejament

Electricitat

Incendis

Seguretat
---

Volem estar presents en qualsevol tipus 
d’edificació i aportem el nostre know-
how consolidat per brindar una resposta 
encertada a les necessitats dels 
diferents sectors.”

• Seus Corporatives
•  Edificis de l’Administració i 

Municipals
• Hospitals i Centres Mèdics
•  Centres Universitaris i 

Formatius
• Data Centers
• Hotels

• Residències
• Edificis Industrials
• Museus i Centres d’Exposició
• Centres Comercials
• Edificis Històrics i Singulars
•  Centres Tecnològics i 

Laboratoris

Torrent de les Argiles, 08754. El Papiol, Barcelona
Tel. 93 683 20 95 - Fax 93 673 26 49
trafico@gruasytransportesramos.com
www.gruasytransportesramos.com

Damos servicio a sus necesidades de elevación y transporte. 
Disponemos de una amplia flota de grúas hidráulicas autopropulsadas, 
camiones grúa autocargantes, tráiler grúa, transportes especiales y 
carretillas elevadoras de gran capacidad de carga, todo ello manipulado 
por personal de alta cualificación y experiencia.



MANTENIMENT
El manteniment d’instal·lacions en edificis ha estat 
el motor de la nostra companyia des dels seus inicis. 
Entenem l’activitat des de 3 perspectives:

1.  Proporcionar les condicions òptimes en les 
instal·lacions per al desenvolupament de 
l’activitat dels nostres clients.

2.  Maximitzar el funcionament adequat dels equips 
i sistemes existents.

3.  Assessorar als nostres clients sobre les seves 
instal·lacions, aportant propostes de millora.

MÈTODES
Hem desenvolupat i contrastat 

mètodes específics, incloent 
aspectes clau com la posada en 
marxa del servei, la planificació, 

el seguiment, la detecció de 
instal·lacions en estat

 crític, etc.
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TECNOLOGIA
EQUIP TÈCNICVam ser pioners en la digitalització 

de l’operativa de manteniment i ara 
anem un pas més enllà, adaptant 

el nostre model de negoci 
mitjançant l’ajuda de tecnologies 

d’anàlisi de la informació.

Amb l’experiència en instal·lacions 
no n’hi ha prou. L’actitud i el potencial 

de desenvolupament se li uneixen 
com a pilars indispensables en les 

persones que treballem 
en GEINSTAL.

DAUNIS S.A. |  Calassanç Duran, 86-94 08203 - SABADELL |  A lbert  E inste in,  18 08223 - TERRASSA |  Te l f .  937457400 |  Fax 937271263 |  comercia l@daunis.es

www.daunis.es

División Equipos División Industria División Doméstica

• Compresores de Aire
• Enfriadoras de Agua
• Generadores de Nitrógeno
• Descalcificación y ósmosis

• Bombas, válvulas 
• Material eléctrico 
• Neumática 
• Instrumentación 

• Fontanería
• Calefacción y ACS
• Aire acondicionado
• Tratamiento de agua

SUMINISTROS INDUSTRIALES
DESDE 1855



He contado:
1.344 siestas acurrucados
320 noches sin dormir
12.435 carcajadas
20.764 abrazos

14 años de
historias juntos,
1 solo aire
acondicionado.
Los aires acondicionados Mitsubishi Electric
estamos hechos con la tecnología más avanzada
para que, mientras cambian las cifras de tu vida,
yo siga siendo el mismo.

Descubre mi historia en www.mitsubishielectric.es
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PROVES I CERTIFICACIÓ

ENGINYERIA I ESTUDIS
EXECUCIÓ

Som experts en la posada en marxa 
d’instal·lacions i certifiquem el 

compliment de qualsevol aspecte 
tècnic-legal. El nostre objectiu és la 

satisfacció del client.

Plantegem solucions de disseny per a 
les seves instal·lacions i estudiem els 
projectes per detectar els aspectes 

clau i possibles problemàtiques, 
oferint alternatives òptimes.

La planificació adequada i l’alta 
qualitat en l’execució són els aspectes 

principals de la nostra filosofia de 
treball. Ens recolzem en les millors 

marques del mercat i el nostre equip 
posseeix l’experiència, formació i 

actitud per aconseguir-ho amb èxit.

INSTAL·LACIONS:
ESTUDI I EXECUCIÓ
El nostre coneixement en l’explotació i manteniment d’instal·lacions ens 
converteix en instal·ladors de gran valor afegit per 3 raons:

1.  Mentalitat de mantenidor: assessorem i oferim solucions en els punts 
febles del projecte a nivell executiu.

2.  Experiència en instal·lació: portem més de 20 anys en el sector 
executant tot tipus d’instal·lacions per a edificis.

3.  Expertise d’explotació: coneixem els aspectes més rellevants en el dia a 
dia de les instal·lacions i vetllem per instal·lar amb criteris d’explotació.



ALTRES SERVEIS
I EXPERTISE

• Auditories tècniques i consultoria.
• Contractes de rendiment energètic.
• Energy Control Center: monitorització i anàlisi de consums i usos.
• Cartera de millores energètiques (il·luminació, climatització, fred, calor, anàlisi de facturació...).
• Personal amb acreditació EVO i qualificació energètica d’edificis.

• Experts en la gestió d’instal·lacions crítiques de continuïtat de negoci i la sostenibilitat operacional.
• Personal especialitzat i certificat en disseny i gestió d’instal·lacions data center.
• Estudis d’eficiència ambiental de sales IT i minimització del PUE.
• Disseny de procediments d’actuació en operacions i proves crítiques de funcionament.
• Detecció de punts singulars de fallada i propostes de solució.

•  Divisió especialitzada en serveis de manteniment i gestió d’instal·lacions en centres hospitalaris i 
sanitaris.

• Baixa tensió Quiròfans.
• Climatització i anàlisis ambientals Sales Blanques i laboratoris.
• Gestió de manteniment i instal·lació en sales crítiques i UCI’s.

• Energia solar tèrmica, amb personal expert i acreditat en el manteniment i instal·lació.
• Energia solar fotovoltaica, amb personal expert i acreditat en el manteniment i instal·lació.
• Biomassa.
• Geotèrmia.
• Cogeneració.10
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• Energia solar tèrmica, amb personal expert i acreditat en el manteniment i instal·lació.
• Energia solar fotovoltaica, amb personal expert i acreditat en el manteniment i instal·lació.
• Biomassa.
• Geotèrmia.
• Cogeneració.

GESTIÓ 
ENERGÈTICA

INSTAL·LACIONS 
CRÍTIQUES

HOSPITALS

ENERGIES 
RENOVABLES

Creando futuro
Sesaelec es un grupo de empresas 
orientado a ofrecer soluciones integrales al instalador

Disponemos de almacenes y oficinas con sede en 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Marruecos
con más de 30.000 m2 de superficie, repartidos 
entre almacenes, tiendas, exposiciones , 
salas de formación e incluso un taller de salas de formación e incluso un taller de 
montaje de cuadros eléctricos.



AGUA CALIENTE   I   CALEFACCIÓN   I   ENERGÍA SOLAR   I   CLIMATIZACIÓN   I   VENTILACIÓN

Una gama 
por la eficiencia

Wolf Ibérica, S.A. (WISA). Avda. de la Astronomía, 2 · 28830 · Apdo. correos 1013 · San Fernando de Henares · (Madrid) I Tel. 91/661.18.53 · Fax 91/661.03.98
e-mail:wisa@wolfiberica.es · web: www.wolfiberica.es

12

13

MÉS DE 

3.300
INSTAL·LACIONS 

GESTIONADES

MÉS DE 

300
CLIENTS

MÉS DE 

55
VEHICLES DE 

FLOTA PRÒPIA

MÉS DE 

180
PROFESSIONALS 

AL SEU SERVEI

MÉS DE 

30
ENGINYERS 

QUALIFICATS

8,6
INDICADOR DE 

SATISFACCIÓ
DE CLIENTS

PRINCIPALS XIFRES

---

ESTRATÈGIA
El nostre pla de desenvolupament es basa en tres 

línies d’actuació, que ens marquen el camí a seguir:

1. Optimització i creació de processos sota 
l’enfocament de màxima aportació de valor als 

nostres clients.
2. Millora contínua de la nostra competència 

i capacitació.
3. Desenvolupament en els sectors on 

tenim menor presència.
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PRINCIPALS CLIENTS
Gràcies al nostre marcat enfocament per la qualitat i el compromís, 
comptem amb el millor aval: la confiança dels nostres clients, tant 
del sector públic com d’empreses privades.

---

Josep Maria de Segarra, 5-7. 08210 · Barberá del Vallés
Tel.: 937 472 374 · Fax. 937 472 916

Rehabilitación y realización de cubiertas en 
edificios industriales, civiles y obra nueva

Diagnóstico y asesoramiento de problemas en todo tipo de cubiertas

Solucionamos el deterioro en edificaciones industriales, locales, 
oficinas, naves, etc.

Desmontaje de cubiertas y fachadas de fibrocemento, tubos y 
canalizaciones

Suministro y montaje de todo tipo de instalaciones en cubierta

Limpiezas de canales, reparación de goteras y filtraciones, Limpiezas de canales, reparación de goteras y filtraciones, 
revestimiento y aislamiento de cubiertas, etc.

En GEINSTAL 
el Servei 
al Client 
no és un 
departament, 
és una actitud.”
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DESENVOLUPAMENT

ACTITUD EXPERTISE

Formació interna
Millora de capacitats

Grups de treball
Estudiants en pràctiques

Tecnologies de suport

Atenció al client
Tractament de problemes

Compromís
Esperit de servei

Voluntat de millorar

Habilitat de gestió
Equip d’enginyers
Experiència client

Gestió de persones
Complementarietat 

d’especialitats

EL NOSTRE 
EQUIP HUMÀ
Estem molt orgullosos del nostre equip. Tenim la màxima 
confiança que superarà les expectatives dels nostres clients.

---

AEROTERMOS Y
DISIPADORES

www.boricuasystem.com

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Climatizadores, Recuperadores, Equipos de filtración

CAJAS DE VENTILACIÓN

BORICUA SYSTEM, S.L.L. está compuesta por profesionales con más de 20 años de 
experiencia en el sector de la ventilación y la climatización.
Este conocimiento y nuestro deseo de dar el mejor servicio a nuestros clientes, nos ha 
llevado a establecer como objetivos básicos en nuestra actividad los siguientes puntos:
Productos adaptados a las necesidades específicas.
Nuestros productos ofrecen las mejores prestaciones de calidad y funcionalidad.
Precios competitivos.
Fabricamos todos los productos propios de nuestra actividad, garantizando que no solo Fabricamos todos los productos propios de nuestra actividad, garantizando que no solo 
cumplen las exigencias legales, sino que ofrecemos la posibilidad de incorporar 
accesorios para productos ecológicos y también para potenciar el ahorro de energía.

FABRICANTE DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
HVAC MANUFACTURERS

Boricua System SLL
Av. Castell de Barberà 15 - Nav 16,

Barberà del Vallés, Barcelona (Spain) 08210
Tel.: +34 9311 72 047 • FAX: +34 930 014 141

dirtecnica@boricuasystem.com

   5
PILARS 
D’ACTUACIÓ 
A LA NOSTRA 
FILOSOFIA
1. COMPROMÍS: estem quan se’ns necessita.
 
2.  CONFIANÇA: que transmetem als nostres clients 

i que alhora ens ha estat retornada per la nostra 
excel·lència en els serveis prestats.

3.  ESPERIT DE SERVEI: ens mou el poder oferir 
solucions a les seves necessitats.

4.  PROFESSIONALITAT: sempre busquem la 
manera d’aportar valor afegit al client.

5.  MILLORA CONTÍNUA: tenim obsessió per fer   
les coses cada vegada millor.



Dióxido de cloro estabilizado

www.eminfor.com • Tel. 93 806 63 22

Aguas Potables  |  Legionella  |  Aguas Residuales  |  Agricultura  |  Industria Alimentaria  |  Piscinas
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MANTENIMENT OBRES INSTAL·LACIONS
O 01 D / Edificis en general C 01 C / Edificacions i demolicions I 01 D / Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses

C 06 I / Paviments, soldats i enrajolats J 02 E / Inst. de climatització, ventilació i calefacció

P 01 D / Elèctriques i electròniques C 02 C / Estructures de fàbrica o formigó I 06 D / Distribució en baixa tensió

C 07 C / Aïllaments i impermeabilitzacions J 04 E / Fontaneria i sanitàries

P 02 D / Fontaneria, aigua i gas C 03 C / Estructures metàl·liques I 07 D / Telecomunicacions i inst. radioelèctriques

C 08 C / Fusteria de fusta K 04 B / Pintures i metal·litzacions

P 03 D / Calefacció i aire condicionat C 04 E / Obra, estucats i revestiments I 08 D / Instal·lacions electròniques

C 09 D / Tancaments metàl·lics J 05 E / Inst. mecàniques sense qualificació específica

K 09 E / Instal·lacions contra incendis

ACREDITACIONS OFICIALS PER AL DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS:
• Instal·lacions Tèrmiques (REIMITE 080150765)
• Instal·lacions de Gas (REIG 08150765)
• Instal·lacions Frigorífiques (REIF 08150765)
• Instal·lacions Baixa Tensió (REIE 081500765)

• Equips de Pressió (REIAP 08150765)
• Instal·lacions petrolíferes Cat. 2 (REIP-2 08150765)
• Instal·lacions Contra Incendis (RECI 081500765)
•  Construcció completa, reparació i conservació d’edificis 

(DQCT 080008931)

P 05 D / Seguretat i contra incendis C 05 C / Pedrera i marbre I 09 D / Inst. electr. sense qualificació específica

ACREDITACIONS

ER-1388/2008 GA-2008/0593 GE-2016/0004

---

MONTAJES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES

MANTENIMIENTO ALTA Y BAJA TENSIÓN
INSTALACIONES ALTA Y BAJA TENSIÓN
INSTALACIONES COMUNICACIÓN Y SEÑAL DÉBIL

C/ Costa Brava, 19 | 08030 Barcelona | T. 93 408 50 64 | F. 93 340 24 58 | sermacsl@sermacsl.com

www.sermacsl.com

Calderería del Prat, S.L.
• Trabajos con acero inoxidable, 
   aluminio y cobre
• Estructuras metálicas
• Mecanizado de piezas

C/ Les Moreres, 35 • 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
Tel. 93 379 16 14 • Fax. 93 370 21 51 • info@caldereriadelprat.com
www.caldereriadelprat.com

www.prodelec.es

Este Catálogo MultiMedia 
ha sido diseñado y producido 
por JS España

www.jsespana.es

En GEINSTAL col·laborem activament en associacions i gremis, 
participant en tots els àmbits del nostre sector i contribuint en 
causes solidàries.”

 •
 C

o
nc

ep
t:

 J
S

 M
ed

ia
 T

oo
ls

 A
/S

 •
 7

57
2 

• 
w

w
w

.js
e

sp
an

a.
es



Av. Alcalde Barnils, 72 · Edificio Cubic, 1º Planta · 08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona) · T. 934 541 500 · F. 934 520 758
geinstal@geinstal.com

www.geinstal.com


