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Q U I  S O M ?

Per a més informació consulta el nostre web www.serhsprojects.com i 
el nou web de serveis www.serhsserveis.com

A SERHS Serveis PROJECTS t’oferim les millors solucions i els millors equipaments per a 
l’hostaleria i la restauració. Desenvolupem i executem dissenys funcionals de cuines professio-
nals i zones de restauració adaptats a la normativa vigent. A més, projectem i executem dissenys 
de buffets a mida per als nostres clients segons les teves necessitats i preferències.

Singularitat, disseny, innovació i funcionalitat són els pilars dels nostres equipaments.

Una gran estructura interna i de professionals t’ofereixen serveis especia-
litzats i personals a cada un dels sectors. Professionals altament qualifi cats i 
experts en projectes per al sector de l’hostaleria i les col·lectivitats que aporten els 
coneixements i l’experiència adquirits al llarg dels 30 anys d’història.

Dissenyem i executem 
projectes de cuines 
industrials, buffets, barres 
de bar, self-service i show-
cooking, a la teva mida.

Millorem i innovem con-
tínuament a cada projecte, 
d’acord amb les norma-
tives actualment vigents.  
Disposem de la Certifi ca-
ció ISO 9001:2008.

Treballem amb les millors 
marques i productes.

Assessorament integral 
en tots els projectes.

Posem a la teva 
disposició contractes 
de manteniment i servei 
postvenda.

SERHS Serveis PROJECTS
serhsprojects@serhs.com - www.serhsprojects.com - www.serhsequipments.com

BARCELONA
C/Garbí, 88 - Tel. 937 629 330 - 08397 Pineda de Mar (Barcelona)

MADRID
Avenida América, 32 - Tel. 911 032 552 - 28922 Alcorcón (Madrid)

40 ANYS 
D’EXPERIÈNCIA DEL 
GRUP SERHS ENS 
AVALEN. 
L’experiència de més de 40 
anys del Grup SERHS en 
el sector de la restauració i 
l’hostaleria reforcen la nostra 
imatge i professionalitat en el 
sector.

T’ho posem fàcil



     

DISSENY I EXECUCIÓ DE PROJECTES

ÀMBITS DE NEGOCI

Integrem la 

sostenibilitat del 
medi ambient als 

nostres projectes i 

dissenys 

d’Hostaleria i 
Restauració.

HOTELS I CADENES 
HOTELERES

SECTOR 
SANITARI

RESTAURACIÓ I 
ALIMENTACIÓ

CENTRES EDUCATIUS I 
EMPRESES

PROJECTES DE RESTAURACIÓ I CUINES: 

Desenvolupem i executem dissenys funcionals de cuines 
professionals i zones de restauració per als diferents sec-
tors presentats.

Dissenyem la teva cuina pensada per a tu, amb distribu-
cions que garanteixen el perfecte fl ux de persones i mer-
caderies. Complim tota la normativa higiènico-sanitària 
vigent en tots els nostres projectes de cuina. Escollim la ma-
quinària per a la teva cuina segons els més alts estàndards 
de qualitat, fi abilitat, ergonomia, servei i disseny.

PROJECTES DE RESTAURACIÓ DE BUFFETS I 
BARRES:
Dissenyem i fabriquem buffets, show-cookings, self-ser-
vice i barres a la teva mida, segons les teves necessitats i 
preferències. Et fem projectes exclusius per a tu.

Una àmplia experiència en fabricació a mida de buffets i 
barres de bar per diferents instal·ladors, interioristes, ca-
denes de restauració, entre d’altres, ens avala, i ens ha per-
mès desenvolupar models propis semi-estandarditzats i se-
guir potenciant els dissenys a mida per als clients que, com 
tu, desitgen productes exclusius.

Ajustar-nos a les necessitats decoratives del local és la clau; 
per això t’oferim un gran nombre de possibilitats i mate-
rials treballant per aconseguir una constant innovació de 
productes acabats.
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ASSESSORAMENT
ESTUDI DE 

NECESSITATS
ANÀLISI DE 

LA INVERSIÓ
POSTVENDA I

MANTENIMENTPROJECCIÓ PLANIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ

La nostra experiència, els nostres serveis i la nostra 
capacitat d’adaptar-nos als teus requeriments i als 
teus recursos fan de SERHS Serveis PROJECTS la 
teva millor elecció.

Per a més informació consulta el nostre web www.serhsprojects.com i 
el nou web de serveis www.serhsserveis.com Visita la nostra botiga a www.serhsequipments.com

SERHS Serveis PROJECTS disposa també de botiga on-
line propia dels equips de les millors marques del mercat 
perquè puguis fer les teves pròpies compres online de ma-
nera còmoda, ràpida i senzilla, a uns preus molt competi-
tius.
La botiga online www.serhsequipments.com, disposa 
d’una àmplia gama de maquinària per a l’hostaleria amb 
la garantia dels principals fabricants del sector. 
També compta amb una selecció d’articles de parament de 
cuina i menjador, així com mobiliari perquè puguis dispo-
sar de tot el necessari per a l’equipament global en el sector 
hoteler.

LA TEVA BOTIGA ON LINE ESPECIALISTA EN 
MAQUINÀRIA  I MOBILIARI PER L’HOSTALERIA


