
Si la seva empresa es mou,  
ens movem amb vosté 

Ens movem amb vosté 



Un trasllat d’oficines 
No ha de ser un problema. 
Ni per a vosté, ni per a la seva empresa. 

• Recorri als especialistes en el trasllat d´oficines. 
• Confiï en una empresa amb més de 30 anys 
d’experiència traslladant oficines d’importants 
empreses. 

• Esculli la companyia que cuida fins l’últim detall. 

UN TRASLLAT NO POT DETENIR 

L’ACTIVITAT DE LA SEVA EMPRESA. 

Oferim un servei integral 

Fem més ràpid i funcional el trasllat 

per alterar el mínim possible el 

funcionament de l’empresa. 

Disposem d’equips humans àltament 

qualificats per exercir les seves 

funcions. 

Garantitzem el nostre compromís de 

cumpliment de calendari en els 

trasllats. 

SOLUCIONS INTEGRALS PER AL TRASLLAT D’OFICINES 



Com més gran sigui la seva empresa,  
Més raons tindrà 
per confiar en Flippers. 

No existeixen dues empreses similars ni dos 
trasllats iguals. Per això, planifiquem cada 
trasllat d’oficines a la mida de les necessitats 
de cada empresa. 

EL SISTEMA MÉS EFICAÇ 
 

Un analista visita l’empresa i 

dissenya el projecte. 

 

Establim un calendari. 

 

Estudiem els accessos. 

 

Amb tota la informació, elaborem 

un dossier que conté un Llibre de 

Ruta amb el Pla de Treball i el 

Pressupost. 

 

Gestionem els permisos. 

 

Executem el trasllat. 

 

Revisem que tot quedi muntat i 

instal.lat en el seu lloc definitiu i en 

perfecte funcionament. 

 

 

    LA PLANIFICACIÓ EVITA EL CAOS 
• Classifiquem, embalem i realitzem els trasllats per tipus de 

materials: 

• Aparells informàtics. 

• Documentació i arxius. 

• Mobles 

• Aparells elèctrics i mecànics. 

• Elements de decoració. 

DESCOBREIXI ELS AVENTATGES DE TREBALLAR AMB NOSALTRES 



Demostrem la nostra capacitat 
aplicant mitjans. 

La vocació de servei no és suficient. 
Per a garantir una òptima gestió de la seva 
mudança és necessari disposar dels mitjans 
tècnics i logístics que proporcionin la màxima 
capacitat operativa. 

SUPORT TÈCNIC 

SUPORT LOGÍSTIC 

Apliquem els sistemes 

d’embalatge i protecció més 

adequats per a cada objecte. 

Disposem de la maquinària i els 

vehícles acondicionats 

específicament per al trasllat 

d’oficines. 

Disposem de magatzems i 

contenidors propis per oferir-li 

Servei de Guardamobles. 

Podem facilitar-li la Destrucció 

del Mobiliari que ja no li sigui útil. 

CONEIXEM EL PROBLEMA, TENIM LA SOLUCIÓ 



Desmuntem e 

Traslladar els equips informàtics 
Formapart de la nostra feina. 

El trasllat d’equips informàtics i de 

telecomunicacions el realitzem de manera 

independent per assegurar-nos que no 

pateixin danys i poder-los posar en 

funcionament d’immediat. 

PROFESSIONALS PER TOT 

Desconnectem els equips informàtics. 

Desconnectem els aparells de telefonia. 

Desmuntem els armaris Rack (Unitats de 

telecomunicacions i xarxes) 

Embalem cada aparell amb els 

materials adequats. 

Col.loquem cada aparell en el seu 

lloc corresponent a les noves 

oficines. 

TÈCNICS PER LES TECONOLOGIES 

Oferim la possibilitat d’aportar tècnics 

especialitzats en cada tipus de 

tecnologia per instal.lar i posar en 

funcionament tots els equips 

informàtics i de telecomunicacions. 

L’ACTIVITAT QUE NO PARA 



Els arxius també tenen el seu 
temps i el seu espai. 

Al mateix temps que la mudança general, o bé 
dies anteriors o posteriors a la mateixa, com 
més interessi a la seva empresa, traslladem els 
arxius i documents. 

QUANT I ON VULGUI 

Embalatge i desembalatge classificat de 

la documentació. 

Desmuntatge i muntatge dels armaris 

compactes d’arxivadors. 

Gestio de destrucció certificada de 

documentació. 

Emmagatzematge i custodia d’arxius. 

L’AJUDEM A AIXECAR LA SEVA EMPRESA 


