


Vam iniciar la nostra activitat l’any 2003 i actualment
servim a gairebé 2.000 clients ubicats al llarg del territori
català. La nostra seu central s’ubica a Vila-seca on disposem
d’una nau de més de 800 m2 amb sales de formació, show-
room de productes, oficines i magatzem.

Som una empresa especialitzada en oferir solucions
de seguretat als nostres clients.



Degut a la situació derivada de l’estat d’alarma per l’afectació del coronavirus, les empreses viuen

sota una gran incertesa sanitària, econòmica i legislativa. Això fa que s’hagin de prendre decisions
molt àgils per tal de poder garantir la continuïtat de la seva activitat.

Et volem ajudar a complir amb la normativa, a donar garanties de seguretat als teus clients, i així
permetre que et puguis centrar en el teu negoci.

• Som una empresa local, i per tant els nostres centres de decisió estan al teu costat.
• Som molt ràpids en adaptar-nos a les teves necessitats. Podem resoldre les teves necessitats el

mateix dia que se’t plantegin.
• No et demanem permanències ni compromisos a llarg termini.
• Oferim preus competitius perquè creiem que les empreses tenen moltes necessitats i els recursos

són especialment limitats en aquests moments.

A segurincat oferim solucions de seguretat per a ajudar a les empreses a continuar amb la
seva activitat:



SISTEMES DE SEGURETAT
Càmeres de Seguretat / Analítica

Detecció d’intrusions.

CONTROL DE 
TEMPERATURA
Termòmetres làser

Càmeres termogràfiques
per a temperatura corporal

CONTROL 
D’AFORAMENT

Solucions per al compteig
automàtic de l’aforament

INFORMACIÓ A 
CLIENTS/USUARIS
Cartells de prevenció.

Pictogrames
Senyalització

MANTENIMENT DE 
LA DISTÀNCIA
Pivots separadors

Mampares protectores

DESINFECCIÓ
Sistemes de desinfecció

per nebulització.



VIGILÀNCIA PRESENCIAL
Protecció d’immobles

i instal·lacions.
Control de persones i mercaderies.

Rondes internes i externes d’edificis. 

CONTROL D’ACCÉS
Control de temperatura

Revisió de requisits d’accés

PERSONAL SUPORT
Informació a clients.

Entrega EPIs a clients.

CONTROL D’AFORAMENT
Controls d’aforament

en els locals

CONTROL DE CUES
Gestió de cues i 

distància de seguretat





twitter.com/segurincat

facebook.com/segurincat

www.segurincat.com

Seu central - Pol. Ind. Estació, 8 
43480 - Vila-seca (Tarragona)



977 326 077 | 902 666 900 (24h)
www.segurincat.com
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