Compromesos amb la higiene.
Garantia de

		qualitat

Sobre nosaltres
H-S neix el 2009 per convertir-se en una empresa de
referència al sector de neteja, higiene tècnic-sanitària i
serveis auxiliars a la producció, entre d’altres.
Avui dia, treballem per a clients de múltiples sectors,
adequant la nostra alta capacitat a necessitats específiques,
apostant en tot moment per la innovació i l’aplicació de
recursos que optimitzin la feina, redueixin els costos i
assegurin la màxima qualitat a cada projecte.

Els números ens
donen suport.
Oferim
qualitat.
Garantim
satisfacció.
Superem
expectatives.

500
empleats

7.000.000
facturació anual

La millor atenció
Els nostres telèfons datenció directa garanteixen
una resposta eficaç abans qualsevol imprevist. Els
nostres clients poden contactar immediatament amb el
responsable de cada projecte, evitant retards i problemes
més grans provocats per passos intermedis.

2

delegaciones (Barcelona i Lleida)

350

m2 (instal·lacions pròpies)

25

anys d’experiència dels
fundadors

Els nostres serveis

Alimentari
Desenvolupem treballs per a les diferents indústries del
sector alimentari:
• Plantes de processament d’aliments
• Escorxadors

• Indústries càrnies
• Indústries làcties

El nostre procés de treball es basa en els estàndards de
qualitat més exigents de cada sector.
Comptem amb un sistema de gestió integral personalitzat
online (S.I.C.) per a la gestió en temps real dels processos
operatius d’higiene a les instal·lacions, instruccions de treball,
fitxes tècniques, control de biofilms, qualitat, PRL, etc.

Els nostres serveis

Sanitari
Conscients de la importància i sensibilitat que mereix el
sector sanitari, posem a l’abast dels nostres clients les
solucions més adequades per a:

• Hospitals
• Centres Sanitaris

“

• Cuines industrials
• Laboratoris farmacèutics

Cuidem cada projecte fins al
més mínim detall

Els nostres serveis

Sòls

Som especialistes en tractaments de terres, oferint:
• Diamantat
• Polit

• Rebaixat
• Envernissat

• Abrillantat
• Cristal·litzat

A H-S comptem amb tots els recursos tècnics i humans
necessaris per donar-li una nova vida al terra, ja estigui
esquerdat, ratllat o deteriorat pel pas del temps, la
humitat o l’ús diari.

“
Tots els sòls

mereixen una segona
oportunitat

Els nostres serveis

Institucional
Amb més de 120 clients actius en aquest
sector, a H-S ens posicionem com una
empresa de referència en la neteja i
adequació higiènica de les següents
categories de centres educatius:
• Centres escolars
• Llar d’infants
• Instituts
• Centres de recursos
• Etc.
Especialitzats en centres educatius,
el nostre objectiu primordial és que
professorat, alumnes i visitants se sentin
còmodes a les instal·lacions i percebin un
nivell de neteja òptim.
Per això, seguim rigorosament la normativa
establerta tècnicament i legalment per la
Generalitat de Catalunya, estandarditzades
específicament per i per a la higiene en un
centre d’ensenyament.

Professionals al servei de la qualitat
Comptem amb un equip de professionals altament qualificats als diferents departaments que componen H-S, oferint el màxim
rendiment i valor afegit des del primer contacte amb el nostre equip comercial, fins a la realització del treball per part dels nostres
treballadors especialitzats.

Els nostres serveis

Industrial
Ens adaptem a les diverses necessitats i
condicions de la indústria, garantint la màxima
eficàcia i optimització de processos per no
interferir en el rendiment de la seva activitat:
• Naus industrials
• Fàbriques en general
• Escombrats i fregats mecanitzats
• Circuits CIP
• Gestió interna de residus

“Perquè la higiene no suposi
un obstacle al dia a dia dels
nostres clients

Protegemos lo importante
Somos una Agencia exclusiva de Generali con
años de experiencia como mediador de seguros.
Contacta con nosotros y te encontraremos
la mejor solución para tus necesidades.

973 83 25 00

xavier.canadell@generalimediadores.es
www.generali.es/agente/xcanadell

Els nostres serveis

Especials
• Rentat de moquetes i tapisseries
• Neteja de grafits
• Pintura en general, locals, façanes, naus, etc.
• Jardineria de manteniment
• DDD – Control de plagues
• Manteniment general d’instal·lacions
• Reformes d’oficines i d’interiorisme
• Instal·lació de terra (parquet, terra flotant, tarima, etc.)
• Buidatge de pisos
• Greixats diaris de la maquinària
• Consergeria
• Control d’accessos

“
Els nostres professionals són

sinònim del millor resultat sigui
quina sigui la feina feta

Els nostres serveis

Auxiliars
• Logística interna, preparacions, encaixats,
paletitzats, etc.
• Serveis auxiliars a la producció, neteja,
utillatge, caixes, boxes, etc.
• Manteniment pre-operatiu.
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