Barcelona. Gràcia. Parc Sanitari Pere Virgili.
Desconstrucció i enderroc de l’edifici de
5 plantes de l’antic Hospital Militar.

ENDERROCS I DEMOLICIONS
www.obresiserveisroig.com

Des de l’any 1955, primer com a Construccions Jaume Roig Pañella i
després com a Obres i Serveis ROIG, no hem parat de construir i enderrocar. Però ens calia una visió més global per poder connectar ambdós
processos.
Avui, ROIG compta amb els professionals, la infraestructura, la maquinària i els equips auxiliars necessaris per crear el nou Departament
d’Enderrocs i Demolicions.
Aquesta nova àrea estudia la millor estratègia en cada projecte, escull
la maquinària més indicada, tria i separa la runa i la porta fins a la nostra
planta de reciclatge. Allà la transformem en nou material que reaprofitem. És el que es coneix com economia circular.

Serveis que oferim
Enderroquem i demolim de forma ràpida, neta i eficient, minimitzant
l’impacte sobre els veïns i sobre el medi ambient. Treballem per a
administracions i clients privats, tant a peu de terra com en alçada.
Actuem sobre:
• edificacions obsoletes
• naus envellides
• habitatges amb patologies
• infraestructures

Barcelona. Ciutat Vella. Carrer
Arc del Teatre, 19. Enderroc amb
conservació de la façana principal.

Badalona. Barri de la Salut.
Passatge de la Torre, 16. Enderroc
d’urgència per risc d’esfondrament.

Com actuem

Amb un equip professional
propi, ben format i amb molta experiència. Des de l’operari fins a l’equip tècnic que estudia,
dirigeix i segueix els treballs.

Amb un gran parc de
maquinària pròpia especialitzada per afrontar qualsevol projecte d’enderroc o demolició.

Amb protocols propis.
Prioritzem la màxima
seguretat i minimitzem els riscos. Fem un control
acurat de la qualitat i dels acabats dels treballs.

Operari en un enderroc
manual amb els equips
de protecció (EPIs).

De forma ràpida
i neta. Complim
terminis i vetllem
de forma permanent per
la tranquil·litat del client
i dels veïns.
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Triem i separem
els residus
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economia circular
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El reaprofitem
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Els portem a la
nostra planta de
reciclatge
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Ho transformem
en material per a la
construcció

BENEFICIS
Reducció de recursos i residus
Menys impacte al medi ambient
Disponibilitat de material
immediata
Menys costos pel client

Amb totes les garanties

Membres de

+(34) 93 656 12 12
www.obresiserveisroig.com
Avinguda de Torrelles 16-24
Sant Vicenç dels Horts, 08620
roig@obresiserveisroig.com

