Especialistes
en serveis
professionals
de neteja

Evobac Integral Services està integrada per un equip de professionals altament
qualiﬁcat, la formació continuada dels quals acredita la qualitat del servei i permet
abordar amb garanties els nous reptes del mercat. La professionalitat, la motivació,
la sensibilització i la responsabilitat són criteris que deﬁneixen i diferencien a
l'equip de la nostra empresa.

2007
La crisi en el sector immobiliari
impacta en el nostre sector
i ens empeny a diversiﬁcar els
nostres serveis.

2006
A l'abril de 2006 neix Sénia-net
donant resposta a una forta
demanda de Serveis de Neteja
en fàbriques i immobles.

2010
Obrim la primera
delegació a la població
de Vinaròs.

2011
TUB Rheinland ens concedeix el
primer certiﬁcat d’un sistema de
gestió de qualitat segons la normal
ISO 9001, que avui en dia seguim
renovant any rere any. Obrim
delegació a Tarragona capital.

2013
Comencem a concursar a
licitacions públiques de la
Generalitat de Catalunya i de
la Generalitat Valenciana.

2019
Entrem al mercat de
la Comunitat de
Madrid.

2014
Obrim delegació
a Castelló capital.

2018
El nostre fort creixement
ens empeny a transformar
Sénia-net i crear la
Companyia Evobac
Integral Services SLU.

2020
Incorporem un altre servei:
el control de plagues.
Obrim delegació a la ciutat
de Barcelona.

2008
Sénia-net fa una forta
aposta per la indústria
de l'Hostaleria.

2016
El nostre desè aniversari
decidim celebrar-lo amb un
canvi d’imatge de la nostra
companyia. Apostem per la
industria del Automòbil.

2017
Incorporem el Servei de Neteja
Viaria per l’Administració
Pública i Companyies Privades.

2021
Al nostre quinzè aniversari decidim
renovar la nostra imatge corporativa.
Seguim treballant per a oferir el
millor servei a els nostres clients.
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Des de la seva fundació en 2006,Sénia-net s'ha esforçat do a traçar un recorregut
empresarial on les innovacions en la gestió i el desenvolupament tecnològic
dotessin als nostres serveis d'una excelsa qualitat i aconseguissin proporcionar
nous valors als nostres usuaris.
“Avancem amb la promesa de mantenir una gestió centrada en el
consumidor i en la satisfacció dels clients”
Una trajectòria que ha experimentat un notable creixement i que, amb l’objectiu
d'afermar i entaular noves i perdurables relacions de conﬁança, avança amb la
promesa de mantenir una gestió centrada en el consumidor i en la satisfacció dels
clients. I tot això, graderies al suport i alè que aquests ens han brindat sempre.
A EVOBAC, conscients de la nostra condició d'empresa de serveis, hem intensiﬁcat
els esforços per a millorar la qualitat de vida de clients i consumidors. Hem adquirit
un ferm compromís amb àrees inherents als nostres serveis i tan signiﬁcatives per
a la massa crítica com: la sostenibilitat econòmica, social i ecològica.
“Hem adquirit un ferm compromís amb la sostenibilitat econòmica, social
i ecològica.”
Amb el nostre ferm i professional obstinació a oferir únicament les millors solucions
i sempre treballant sobre la base del principi que la qualitat és el primer, hem
preparat i afermat els fonaments per a fer el següent pas i convertir-nos en una
empresa líder, no sols en els mercats estatals sinó també en els futurs mercats
potencials.
Mostra d'això és que el passat 2003 ens van atorgar la Certiﬁcació de la NORMA
DE QUALITAT ISO 9001-2015, legitimació que garanteix un desenvolupament
constant mitjançant l'ús d'un procés de millora contínua.
En primer lloc, concentrant-nos en les inversions I+D i duent a terme rigorosos
controls de qualitat i diverses activitats de màrqueting per a augmentar el nostre
perﬁl de marca, oferirem als clients productes i serveis d'una qualitat immillorable.
En segon lloc, EVOBAC està totalment compromesa amb la idea de continuar
duent a terme activitats i prendre mesures dignes d'empreses líders mundials que
contribueixin al medi ambient i a la societat. Tractant de fer més per la nostra
comunitat i pel nostre medi ambient pretenem posicionar-nos com una empresa
respectable, benvolguda i que ofereix esperança als seus clients així com als seus
empleats.
I per últim insistir que la conﬁança i l'ànim dels nostres clients ens han guiat i
motivat des del primer dia. Una vegada més, i com a portaveu de tot l'equip humà
d’EVOBAC donar les gràcies a tots i cada un o de vostès per la seva lleialtat, alhora
que garantir una continuïtat en aquesta trajectòria on la qualitat i el tracte
personalitzat i únic són la màxima prioritat.
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Evobac Integral Services és una empresa
especialitzada en serveis professionals de neteja i a oferir
solucions a mesura de les necessitats dels clients. Una
companyia que, des de la seva fundació en 2006, es
distingeix pel seu ferm compromís a garantir la qualitat
dels seus serveis. Una *trajectòria que ve avalada per
l'obtenció de la *norma 1509001 :2008 així com, per la
sòlida relació que manté amb els seus clients tant en
l'àmbit nacional com internacional.

Serveis
Neteja i manteniment
d’instal·lacions

Facility
Services
· Neteja d'altura i de zona de difícil accés
· Síndrome de Diògenes
· Subministraments, control i reposició
· Neteja viària
· Jardineria
· Control de plagues

· Equipaments públics
· Instal·lacions educatives
· Plantes industrials
· Neteja d'oﬁcines
· Neteja de Concessionaris
· Centres i establiments comercials
· Hospitals i centres de Salut
· Pàrquings o Neteja de Garatges
· Comunitats de veïns
· Complexos esportius

Polit i
abrillantament
de paviments

Neteja i
manteniment

· Neteja i manteniment de Façanes
· Neteja i manteniment de Cristalls
· Neteja i manteniment de Plaques Solars
· Neteja de Piscines
· Neteja i manteniment de catifes, moquetes i tapisseries
· Neteja de graﬁtis

Sectors
Sector Industrial

Sector Sanitari

Sector Alimentari

Sector Transport

Sector Públic
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Compromís EVOBAC
EVOBAC és una empresa amb uns principis i uns valors
ben deﬁnits, on tenim un gran interès per l'acció social i
els drets humans, el medi ambient, la nostra clientela i les
diferents entitats proveïdors, la protecció de la salut tant
dels treballadors com dels clients i la clara transparència.
El model de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la
nostra empresa es recolza en els nostres principis
empresarials i de la comunitat.

Tenim un gran compromís envers aquestes necessitats i és per
això que garantim:
· Una equiparació de salaris.
· Una igualtat i inclusió entre totes les persones, ja sigui pel seu
gènere, edat, diversitat o la seva cultura.
· La integració i inclusió en totes les persones, sobretot amb el risc
d'exclusió social.
· Diferents formacions cap als nostres treballadors.
· El control i la regulació de la petjada ecològica de la nostra empresa
en el medi ambient.
· Un compromís amb l'impacte mediambiental
· El màxim respecte als diferents interessos que puguin tenir els
nostres clients.
· Una protecció els treballadors contra possibles exposicions a
productes de neteja.
· Un control adequat respecte a la situació sanitària actual.
.
Empresa de qualitat certiﬁcada
A Evobac Integral Services treballem amb estrictes i rigorosos
controls de qualitat, complim amb les normes obligatòries de
prevenció de riscos laborals, garantim la professionalitat del
nostre equip i serveis, i ens distingim, per mantenir un tracte
directe amb els nostres clients. Una manera de treballar
l'objectiu de la qual resideix a satisfer i solucionar amb èxit les
demandes. Disposem de sistemes i productes d'última
tecnologia que ens permeten executar amb màxima eﬁcàcia i
diligència els nostres serveis.
Entre els nostres actius en tecnologia destaca un innovador
sistema per a neteja de cristalls i plaques solars, importat des
dels Estats Units, que possibilita aconseguir els 20 m d'altura
sense l'ús de màquines elevadores.

Responsabilitat Social Corporativa
Amb la pràctica d'un exhaustiu control de tots
els nostres processos contribuïm a reduir i
eliminar l'impacte mediambiental de les
nostres actuacions en atenció a les noves
demandes de l'entorn.
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CLIENTS QUE
HAN CONFIAT
EN NOSALTRES
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