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* El término «construcción» se utiliza para la buena comprensión de la actividad de Locabri. Se trata de estructuras modulares desmontables que hacen las veces de construcciones.
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modulars
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Respecte al client i integritat
Un acompanyament personalitzat, pragmàtic i focalitzat
sobre el valor.

Eficàcia

Solucions senzilles i econòmiques, que responen directament a
les seves expectatives.

Creació de Locabri, pioner en estructures d´alumini.
- Més de 40 anys d’experiència i innovació
- Una xarxa nacional d’instal·ladors autoritzats
- Un parc de 400.000 m2 de material en lloguer
- Més de 1.000 clients actius
- 3 noves estructures instalades cada dia
- Col·laborador de referència de les PIMES i els grans grups

Col·laboració interna
Un únic interlocutor centralitza totes les seves necessitats i
coordina l´organització dedicada a satisfer-les.

Seguretat dels col·laboradors i
dels subcontractistes
Formació, qualificació i establiment d´un pla de prevenció
permeten a Locabri dur a terme les instal.lacions amb total
seguretat.
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Els + Locabri
Orientat al client

Guiats per la qualitat

Compromesos amb la seguretat

L´anticipació de les necessitats
del mercat, l´optimització i la
capitalització de les experiències
en
construccions
modulars
desmuntables, constitueixen el motor
de la nostra oficina de projectes.
Concebre, dissenyar i calcular, permet
a Locabri proposar estructures amb
les especificitats de la industria i la
gran distribució.

Certificats ISO9001 des de 2009,
el sistema de management de la
qualitat (SMQ) de Locabri guía totes
les nostres accions de concepció,
fabricació, lloguer, venda, instal·lació
y manteniment de construccions
modulars desmuntables, l´objectiu
del qual es la satisfacció dels nostres
clients.

Referència en el sector modular, Locabri
a més de formar el seu personal, forma
igualment als proveïdors autoritzats, per
les tècniques de muntatge, seguretat i
n´informa els seus clients.

Avantatges
p
Les estructures Locabri estan dissenyades per respondre a les
seves necessitats d´ampliació puntual de la seva superficie
de venda o emmagatzematge, durant un periode d´obres, una
variació programada de l´activitat o com a consequència d´un
sinistre. Es poden tenir en compte altres supòsits amb reserva
d´un estudi de viabilitat.

Simple
Estructures instal·lades en el seu emplaçament habitual,
completament desmuntables i modulars.
Superficie a mesura i evolutiva
Nombroses versions i opcions d´acondicionament.

Fàcil i ràpid

p
Lloguer de mitjana durada :

de 3 a 23 mesos

Es la solució que permet controlar els costos de funcionament
i adquirir una flexibilitat operacional. La activitat de la
seva empresa no està condicionada per la capacitat de les
infraestructures.
Lloguer de llarga durada :

a partir de 24 mesos
Es la solució que ofereix una amplia gama de productes i que li
permet enfocar la immobilització logística de forma diferent.

Rapidesa d´intervenció i muntatge
Una instal·lació en el terreny de l’empresa
Sense impacte sobre la seva activitat

La venda :

la solució alternativa

Econòmic
Sense immobilització de capital de la seva empresa.
Una instal.lació in situ, font d´economies d´explotació,
despeses de transport, lloguer de maquinaria etc.
Costos directament relacionats al seu ús: durada i necessitats.
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Solucions
de lloguer
a la carta

Locabri proposa en venda, estructures noves o d´ocasió, en el
marc de la seva política de renovació del parc de material.

Els nostres compromisos
VALOR AFEGIT

CAPACITAT DE REACCIÓ**

• Una solución simple i econòmica que
respongui a les necesitats
• Un assessorament sobre la solución i
sobre el seu finançament.

• Una oferta técnica i finançera en 24h un
cop definides les necessitats
• Una intervenció en Setmana +2 un cop
acceptat el contracte.
• Una instal.lació en 48h

** terminis mencionats a títol indicatiu
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SATISFACCIÓ
• Interlocutor únic
•Claredat del contracte i dels costos.
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Els + productes
UNA GAmMA COMPLERTA

UNA GAMMA ECO-CONCEBUDA

De 5 a 40 metres d´amplada, longitud
modulable per múltiples de 5, altura de
les parets de 3 a 6 metres, carcassa
d´alumini o d´acer, revestiment
composite o perfil grecat d´acer.

El cicle de vida dels nostres productesdesde la seva fabricació fins a la
seva valorització – es un element
fonemental de la nostre concepció:
un model constructiu adaptat a les
seves necesitats, durader, reutilitzable,
reciclable i optimitzat pel transport.

L’extensió de la nostre gamma ens
permet aportar la solución adecuada a
les seves necesitats.
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UNA GAMMA PERSONALITZABLE
En funció de les seves necesitats, els
productes poden ser adaptats, tant en
termes de dimensions com de color,
rotulació, etc.

Reforçi la
seva activitat
Mes espai en el seu emplaçament, ràpidament,
de forma totalment flexible, al millor preu.
Més que un concepte, una realitat.

608 951 026
jpanades@locabri.es
www.locabri.es

Locabri, el líder del lloguer
de constuccions*
modulars i desmuntables
per a la industria i la gran distribució.

LOCABRI • c/Castillejos 265 entlo 1° •
08013 Barcelona • tel. 930 180 851 •
Fax:930 180 856 • info@locabri.com •
www.locabri.es
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