GESTIÓ I COORDINACIÓ
DE SINISTRES PER
INCENDIS

SM SAVALL som una
empresa consolidada
amb una àmplia
experiència en la gestió
integral i reparació de
sinistres.

Busquem sempre l’excel·lència en el
servei que oferim. Comptem amb els
millors professionals i els mitjans
tecnològics més innovadors per adaptarnos a les necessitats de cada client.

Gestionem i coordinem els nostres
equips especialitzats de forma eficaç per
aconseguir els millors resultats, perquè és
important una ràpida actuació per
reprendre el més aviat possible l’activitat
de l’empresa i minimitzar els danys del
sinistre.

COM ACTUEM
DAVANT D’UN
SINISTRE

Establim un protocol
d’intervenció per reduir
els temps d’actuació i
disminuir així l’impacte
en el negoci i l’activitat
de l’empresa.
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“Actuem de forma immediata el mateix dia
del sinistre o en les seves posteriors 24 hores”

PROFESSIONALS TÈCNICS
EN LA RESOLUCIÓ
D’INCENDIS
A SM SAVALL estem especialitzats en la
recuperació de naus sinistrades a causa
d’incendis. Actuem amb rapidesa i seriositat
oferint un assessorament i una atenció
personalitzada.
La gestió i la col·laboració en els diferents àmbits
professionals ens permeten assolir els millors
resultats i la màxima satisfacció dels nostres
clients.

Gestionem d’inici a
fi la reconstrucció
d’espais sinistrats per
incendis.

FINANÇAMENT A MIDA
Amb SM SAVALL li financem la totalitat de l’IVA fins a 6 mesos. Ens adaptem a
les necessitats concretes de cada empresa facilitant-los el pagament de l’IVA.
D’aquesta manera, l’assegurat no haurà d’avançar els diners i podrà continuar
amb la seva activitat sense cap perjudici.

SERVEI INTEGRAL
DAVANT D’UN SINISTRE
Gestions administratives
•• Tràmits de sinistres
•• Defensa de l’assegurat
•• Peritatge del sinistre
•• Resolució d’incidències

Actuacions en
el lloc del sinistre
•• Especialistes en apuntalaments estructurals al
llindar del col·lapse
•• Consolidació de façanes i cobertes
•• Enderrocs parcials i complets
•• Reconstrucció de naus
•• Projectes
•• Nova construcció de naus industrials
•• Tanca perimetral de seguretat d’urgència

RETIRADA D’AMIANT DE
FORMA SEGURA I IMMEDIATA
Som una empresa certificada per a la retirada
d’amiant en instal·lacions sinistrades per incendis.
SM SAVALL està inscrita en el R.E.R.A (41/
AB/17), el que assegura que complim amb unes
estrictes normatives de seguretat i higiene,
respectant sempre el medi ambient.
El nostre equip tècnic, tal i com marca la
normativa vigent, segueix el protocol de
seguretat per assegurar que l’espai sinistrat
queda totalment descontaminat de residus
perillosos.
Fem la retirada de l’amiant de forma immediata i
portem els residus a la deixalleria autoritzada,
sempre seguint uns estrictes controls de
seguretat per deixar l’espai lliure de productes
nocius.

Disposem d’un equip
altament especialitzat i els
recursos tècnics per a la
retirada de l’amiant.

Seguim un estricte
programa d’actuació per
assegurar el correcte
desmuntatge de les
cobertes d’amiant.

Comptem amb
les certificacions i
acreditacions necessàries,
seguint la normativa
vigent.

Seriositat
Eficàcia
Agilitat
Compromís
Confiança
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