


Solucions 360º
a les teves necessitats

Life Science 
de sectors especialitzats

Tecnologia i-lab
tecnologia, sostenibilitat i ecologia

Equip tècnic especialitzat 
amb més de 200 professionals

Connectats amb tu
amb sistemes de control remot 



Som l’empresa de referència en 
solucions integrals per a sales blanques 
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Fredlab és una divisió de Fredvic, 
empresa familiar nascuda al 1975 

a Barcelona, actualment amb delegació 
-��-7ub7�b�-l0�-]m1b;v�oC1b-Ѵv�-Ѵ��ou7�
i Sud d’Espanya, Marroc, Argèlia, Ghana 

i els Balcans.

Seguint les directrius GMP i incorporant 
tecnologia i-lab, desenvolupem totes les 

fases per a la creació de sales blanques: des 
del layout conceptual a l’execució i validació 
dels sistemes HVAC. Projectes que liderem 

en alguna de les fases o en sistemes de claus 
en mà. Tanmateix, en totes les instal·lacions 

]-u-mঞl�un servei de manteniment 
disponible les 24 hores del dia 

i els 365 dies de l’any.

�Ѵ�mov|u;�;�r;uঞv;�;m�;Ѵ�v;1|ou�;mv�_-�
r;ulv�r-uঞ1br-u�;m�projectes d’arreu del 

món, actualment amb una presència en més 
7;�ƑƓ�r-ठvovķ�]-u-mঞm|�v;lru;�instal·lacions 

robustes i sostenibles.



L’equip tècnic de Fredlab està format per enginyers especialitzats i amb 
una gran experiència en el sector que desenvoluparan el vostre projecte i 
us assessoraran al llarg de tot el procés, permetent així agilitzar l’execució 
b�|u;0-ѴѴ-u�-l0�1ub|;ubv��mbC1-|vĺ�

Un equip d’enginyers
us acompanyarà en tot el procés
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aquest equip d’enginyers avala 
cadascuna de les instal·lacions 
que portem a terme.

Tecnologia BIM en tots 
els nostres projectes.

• Veterinari

• Hospitalari

• Automoció

• �b1uo;Ѵ;1|u॔mb1

• Alimentació

Aportem les millors solucions als 
sectors més exigents:

• -ul-1�ঞ1

• �ovlঞ1

• Químic

• API

• �bo|;1moѴ॔]b1
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adequat per a cada necessitat i segons els requeriments del client (URS),
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de cada sector.
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amb tecnologia i-lab
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Tecnologia i-lab
�m1ourou;l�|;1moѴo]b-�7;�Ѵ-�bm7িv|ub-�ƓĺƏ�r;u�]-u-mঞu�
Ѵ-�l�bl-�t�-Ѵb|-|�7;�|o|v�;Ѵv�ruo1;vvovķ�r;u॔�-Ѵ_ou-�
|-l0�r;u��;ubC1-u�;Ѵv�r-ul;|u;v�;1oѴ॔]b1v�b�;C1b;m|v�
de totes les sales d’ambients controlats en cada una de 
les fases de disseny, execució i manteniment.

Ambients controlats segons els estàndards
Treballem en compliment de la regulació de bones 
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GMP, FDA, IFS, BRC, ISO 2200:2018, ISO 14644, etc.

Documentació estàndard de projectes de sales blanques
Generem documents de revisió i validació del disseny 
Ő	 őķ�7;�Ѵ-�bmv|-ѴŏѴ-1bॕ�Ő� ő�b�7;�ѴĽor;u-ঞ�-�Ő� ő�r;u�
determinar si funcionen de manera correcta i s’ajusten
a la previsió inicial.
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MantenimentValidació

Hem liderat projecte claus en mà per a sales d’ambients controlats de manera 
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un equip professional especialitzat al capdavant, tant en la redacció com en 
l’execució de l’obra.

Projectes claus en mà
en sales d’ambients controlats
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vés de sistemes de control 
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sales d’ambients controlats 
segons els requeriments 
del client (URS).

"bv|;l;v�7;�1Ѵbl-ঞ|�-1bॕķ�
CѴ|u-1bॕ�b��;mঞѴ-1bॕ�b�-ut�b-
tectura de sales amb 
la més alta tecnologia. 

Seguint els estàndards IQ 
Őt�-ѴbC1-1bॕ�7;�Ѵ-�bmv|-ѴŏѴ--
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funcionament).

ExecucióRedacció 
del projecte



Informa’t del nostre 
l-m|;mbl;m|�ru;�;mঞ�Ĺ

• !;�bvbomv�1omঞm�-7;v

• ��]l;m|�7;�Ѵ-��b7-�িঞѴ

• Reducció d’incidències

• Reducció de despeses

• Reducció en el consum d’energia

• ��bl-�-louঞ|�-1bॕ
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respondre ràpidament a qualsevol incidència que es pugui generar. 
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tranquil·litat pel client.

Àmplia cobertura
Una completa infraestructura ens 
permet arribar a tot arreu en un 
temps mínim.

Màxim control en temps real 
�7;mঞCt�;l�Ѵ;v�bm1b7m1b;v�;m�
temps real i donem una solució 
urb7-�b�;C1b;m|�]u1b;v�-�Ѵ-�
monitorització.

Tallers mòbils
Les nostres furgonetes estan 
totalment equipades per tal que 
els tècnics donin una resposta 
-�|॔mol-ĺ

La informació és la clau
Un sistema d’informació al núvol 
permet als tècnics accedir a 
ѴĽ_bv|॔ub1�7Ľbm1b7m1b;v�b�|uo0-u�;Ѵ�
lbѴѴou�7b-]m॔vঞ1ĺ

Servei SAT
24 hores, 365 dies a l’any



Av. Països Catalans, 178 · 08500 Vic (Barcelona - Espanya)
T (+34) 93 886 92 79 · F (+34) 93 889 31 69 · T (+34) 91 711 70 12
info@fredlab.tech · www.fredlab.tech

LinkedIn: Fredvic · Fredlab

Amèrica

�u];mঞm-
Equador

Àfrica

�]m1b;v�oC1b-Ѵv
Algèria
Ghana 
Marroc

Angola
Burkina Faso 
Costa d’Ivori
�ঞ॔rb-�
Nigèria 
Senegal
Sud-àfrica
Tanzània

Europa

�]m1b-�oC1b-Ѵ
Balcans

Andorra 
Espanya 
França 
Irlanda 
Itàlia
Portugal 
Ucraïna 

Orient Mitjà

Iraq
Jordània
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Tailàndia

Desenvolupem
i coordinem projectes
arreu del món

Imprès en paper de boscos
];vঞom-|v�7;�l-m;u-

responsable i sostenible


