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Internacional Storage & Removals és una empresa de serveis de trasllats
per a empreses. Establerta a Barcelona i amb seu a diversos punts del
país, ofereix els seus serveis per a empreses de tot el món amb la garantia
de qualitat i bon servei al client que certifiquen el reconeixement ISO 9001
i l'experiència dels clients que hi treballen.

Inters & R li ofereix una extensa gamma de serveis especialitzats en
l'atenció a l'empresa. Li proporciona els recursos humans i tècnics
específics, amb sistemes d'organització exclusius però adaptats a
cadascuna de les empreses que sol·liciten la seva assistència.
La nostra empresa el pot ajudar en els seus trasllats d'oficines, personal,
objectes delicats, material a per espectacles, equips professionals, material
per a fires i qualsevol altre bé que desitgi traslladar. Compti també amb
els nostres magatzems estratègicament distribuïts pel territori espanyol
per a l'emmagatzematge d'efectes personals, mobiliari d'oficina, objectes
delicats, material per a espectacles i fires i qualsevol altre producte que
desitgi deixar en dipòsit.
Li preparem qualsevol element per ser enviat o bé dipositat en un magatzem
amb el millor material d'embalatge. Embalem efectes per al transport aeri,
marítim i terrestre tot tenint en compte el temps que estarà embalat
l'objecte.
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TRASLLATS NACIONALS I INTERNACIONALS
La nostra empresa és especialista en trasllats des de fa més de 20 anys
i pot ajudar-lo en la planificació i l'execució de qualsevol tipus de trasllat
amb origen i destinació a qualsevol lloc del món.
Garantim al client l'atenció que mereix. Cada client compta amb un equip
de professionals que s'encarrega del disseny i el seguiment de la logística
més adient a les seves necessitats i preferències. InterS&R posa a la seva
disposició les condicions, dates, horaris i recursos necessaris per al seu
trasllat i li ofereix l'assessorament de l'equip responsable del seu servei.

OFICINES
Trasllat integral de les seves dependències. Movem de l'edifici d'origen
al de destinació tots els seus béns: llocs de treball, documentació, caixes
fortes i qualsevol tipus d'objecte delicat entre les seves pertinences.
Els moviments s'organitzaran segons les seves prioritats horàries i en dies
feiners o festius. Li assignarem l'equip humà més convenient per als seus
trasllats i, en el cas que es consideri necessari, Inters & R li proporcionarà
material d'embalatge abans de la data del trasllat perquè el seu personal
pugui preparar les seves pertinences i documentació de la forma que
consideri oportuna.
Prèviament a l'inici del trasllat, Inters & R s'ocuparà de gestionar los
permisos municipals necessaris per a la realització del servei.
Planificació logística: Abans del trasllat, Inters & R li presentarà la proposta
de logística que es consideri millor perquè el moviment de les seves
dependències sigui el més ràpid i còmode possible. Personal especialitzat
de la nostra empresa es desplaçarà als punts d'origen i destinació del seu
servei per conèixer de prop quines són les condicions dels accessos als
edificis, la capacitat dels ascensors i muntacàrregues… i si hi ha objectes
delicats, grans servidors, caixes fortes, armaris ignífugs o qualsevol altre
element que requereixi un tracte específic.
L'equip de grans trasllats d'Inters & R organitza el seu moviment treballant
amb plànols de les plantes d'origen i destinació. Cada objecte s'etiqueta
segons criteris concrets de manera que és fàcil d'ubicar en el lloc de
destinació en funció de la llista de personal que l'empresa fa arribar a
Inters & R.
Moviments interns: Posem a la seva disposició durant el temps que
desitgi els operaris i els vehicles que necessiti per realitzar les tasques
que hagi de fer, bé sigui dins d'un mateix edifici o bé entre edificis o
magatzems amb què la seva empresa treballa habitualment. En aquest
cas, els equips d'Inters & R s'encarregaran del trasllat a les seves
dependències del mobiliari, arxiu, llocs de treball, etc.
L'equip encarregat a les seves dependències disposarà sempre del material,
les eines i els vehicles més adients a les seves necessitats.
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Arxius: Traslladem i gestionem el seu arxiu, incloent-hi l'embalatge i la
col·locació de la documentació segons els criteris que ens siguin indicats,
bé sigui a les seves pròpies dependències o bé a les nostres instal·lacions.
Li proposem també desplaçar el nostre personal per classificar i gestionar
els seus documents en les seves pròpies instal·lacions, bé seguint els
seus criteris d'ordenació o bé dissenyant una fórmula adaptada a la
naturalesa de la seva empresa.
Servei cap de setmana: Per a aquelles empreses que no volen aturar
l'activitat professional ni un sol dia, presentem aquesta modalitat de servei
intensiu. Sempre que les condicions del trasllat ho permetin, dissenyarem
la millor fórmula perquè el seu personal comenci la jornada laboral el
dilluns a les seves noves dependències.

EXECUTIUS
Traslladem el seu personal a qualsevol punt dels cinc continents. La nostra
experiència en mudances nacionals i internacionals és el millor aval per
al trasllat del personal de la seva empresa a qualsevol lloc del món. Inters
& R es posa en contacte amb la persona que s'ha de traslladar per realitzar
una visita d'inspecció dels béns i valorar els recursos adients que cal
utilitzar en cada servei.
El responsable assignat a cada trasllat valorarà el tractament més apropiat
per als seus béns, mobiliari i objectes delicats. El personal que realitzarà
la seva mudança s'encarregarà d'embalar els seus béns amb el material
adient per a cada objecte, els transportarà fins a la nova residència i un
cop en el lloc de destinació els desembalarà. Inters & R s'encarregarà
també del trasllat dels seus vehicles quan ho requereixi.
El material especialitzat per a la protecció de quadres, roba, obres d'art,
pianos, llibres, etc. pot ser servit per la nostra empresa amb antelació al
dia de la càrrega en aquells casos en què el client prefereix preparar
personalment els seus béns.
Relocation: La nostra empresa ajuda el client en tot el que necessita per
al seu canvi de residència. Trobar la seva nova residència allà on desitgi,
escola per als seus fills i fins i tot una residència temporal mentre el
contenidor amb els seus efectes arriba al país. Deixi'ns fer el treball dur
per vostè.

AERI & MARÍTIM
Movem per mar i aire la mercaderia que necessita traslladar. Amb una
extensa i qualificada xarxa d'agents a tot el món, avalats pels organismes
més competents del sector, garantim un servei premium a origen i a
destinació.
Ens ocupem de preparar la tramesa, siguin efectes personals, equips
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professionals, objectes delicats o qualsevol altre tipus d'efecte. Utilitzem
el material d'embalatge més resistent i adient per a cada tipus de mercaderia
i segons el mitjà de transport en què viatjarà.
Importació i Exportació: La nostra empresa informa i assessora el client
en la preparació de la documentació específica per a cada ciutadà i
mercaderia a l'entrada o sortida de qualsevol país, sigui comunitari o no.

FIRES I ESDEVENIMENTS
Embalem el material per exhibir segons les seves necessitats i alhora
planifiquem el seu transport pensant en el calendari que s'ha de complir
tot garantint puntualitat absoluta.
Muntatge/Desmuntatge: Els equips d'Inters & R disposen de les eines
necessàries per a la posada en escena del seu espai firal segons les seves
indicacions. Un cop finalitzada l'exhibició recollim i reembalem el seu
material. Li suggerim que utilitzi els nostres embalatges a mida de més
d'un ús.
Gestions duaneres: La importació o l'exportació del material que usarà
durant la fira a la qual assisteix no serà cap problema.
Deixi'ns ajudar-los en els tràmits duaners, en les importacions i exportacions
temporals, etc.

OBJECTES DELICATS
Confiï'ns aquells elements que requereixen d'una manipulació especialment
curosa i específica. Dissenyem i construïm l'emmbalatge que garanteix
la integritat dels efectes més fràgils. El transport als nostres camions es
realitza sota les mesures de seguretat i condicionament oportunes.
Obres d'art: Disposem de taller propi per a la construcció de caixes i
gàbies de fusta especials per a cada obra. Abans de l'expedició de
l'element, l'assessorarem sobre els millors materials protectors i el mitjà
de transport òptim en cada cas.
Si l'obra viatja temporalment per a la seva exposició li suggerim l'ús
d'embalatge de més d'un ús. Un cop acabada l'exposició només cal
recol·locar l'obra a la mateixa caixa i tancar-la amb la seva clau. En aquest
procés l'ajudem també si ho desitja.
Instruments musicals: Conscients de les necessitats específiques
d'aquests elements, comptem amb tot tipus d'embalatge per als moviments
d'instruments musicals.
Utilitzem vehicles preparats per al trasllat d'instruments i els hi lliurem
curosament allà on vulgui. Compti amb els nostres serveis també per a
les seves gires temporals: acompanyem els músics als concerts recollint
i lliurant els instruments en cadascun dels llocs on actuen.
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MATERIAL PER A L'ESPECTACLE
Vestuari/Decorats: El personal de Inters & R es desplaçarà al lloc on ens
indiquin per conèixer el material que cal traslladar. Després de la nostra
visita presentarem la nostra proposta d'embalatge i de fórmula de transport
tenint en compte la naturalesa del material que s'ha de traslladar i de les
exigències del calendari.
En la importació i exportació d'aquests elements assessorarem el client
i ens encarregarem dels tràmits duaners i els transports aeris i marítims
quan siguin necessaris.
Equips d'il·luminació i so: Amb les indicacions del seu personal expert,
desmuntem, embalem i protegim el seu material tècnic i el preparem per
al trasllat a qualsevol punt del món en les dates que vostè necessiti. Un
cop al punt de destinació li lliurarem i desembalarem el material al lloc
desitjat.

EQUIPS PROFESSIONALS
Per al trasllat de maquinària delicada, consulti'ns sobre els materials
d'embalatge i recursos amb què comptem per a la càrrega, descàrrega i
transport d'equips especialment delicats, estigui o no subjecte a un estricte
calendari.
Mèdics: Podem construir embalatges de més d'un ús per a qualsevol
tipus de material mèdic: cadires de dentista, maquinària òptica i de
diagnosis i instruments de laboratori. La seguretat d'aquest material de
precisió està garantida pels nostres embalatges i el transport individualitzat
als nostres propis vehicles fins al lloc de destinació a Europa o a qualsevol
punt del món.

PROJECTES A MIDA
Parli amb nosaltres si té qualsevol element per traslladar. Siguin quines
siguin les condicions, li presentarem la nostra opció més segura i eficaç.
Ens ocupem de l'embalatge i la protecció, la càrrega i la descàrrega i el
transport dels seus béns des de i fins a qualsevol punt del món.
Si necessita gestionar una gran tramesa, posi's en contacte amb nosaltres.
Som a Espanya però servim a qualsevol punt del món.
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EMMAGATZEMATGE
Una xarxa de magatzems a les principals ciutats espanyoles i amb les
millors connexions amb els principals ports i aeroports li faciliten l'accés
al material que té en dipòsit.
Tots els béns guardats a les nostres dependències estan degudament
protegits i disposen de la màxima seguretat durant tot el període
d'emmagatzematge.
El personal de Inters & R s'ocupa dels moviments d'entrada i sortida dels
seus béns als nostres guardamobles; tot i això el client disposa de plena
llibertat per gestionar les seves pertinences en el moment que ho desitgi.
Els nostres magatzems estan coberts per assegurances contra robatoris
i incendis i de la mateixa manera compleixen amb les normes de seguretat
en termes de neteja, desinfecció i protecció contra danys previsibles.

MOBILIARI I ELEMENTS D'OFICINA
Dipositi en els nostres magatzems-guardamobles el mobiliari i elements
ofimàtics que no teé previst utilitzar a curt termini. Un cop protegit
degudament, se situaran en un espai per al seu ús exclusiu.
A través de la gestió informatitzada del seu estoc li serà molt senzill treballar
amb els efectes de la seva empresa amb la col·laboració del nostre
personal. Recuperi la totalitat de la seva mercaderia o els elements que
desitgi en el moment que ho desitgi. Li lliurarem aquests efectes on ens
indiqui.
Compti amb nosaltres per assegurar els seus béns i en tot allò que
requereixi. Els nostres magatzems estan assegurats contra robatoris i
incendis i segueixen estrictes condicions higièniques, tal com reconeix la
certificació de qualitat ISO 9001 de què disposem.

EFECTES PERSONALS
Si encara no té residència per al seu personal, dipositi els seus efectes
personals i mobiliari al nostre guardamobles. Cada usuari disposa d'un
espai exclusiu i tancat en què s'ubiquen les seves pertinences un cop han
estat adientment embalades i protegides tenint en compte la seva fragilitat
i el període de temps que es preveu que estiguin a les nostres instal·lacions.
En el moment que desitgi recuperar els seus béns, tots o part d'ells, pot
fer-ho posant-se en contacte amb nosaltres. El convidem també a visitar
el nostre
Magatzem-guardamobles quan ho cregui oportú.
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OBJECTES DELICATS
Obres d'art: Disposem d'instal·lacions per a la custòdia d'obres d'art i
objectes delicats a tot el territori espanyol. Els nostres magatzems estan
equipats amb materials i eines de primera qualitat per a la bona conservació
de les mercaderies emmgatzemades.
Comptem amb habitacles d'ús exclusiu per a cada client. Li oferim el
nostre espai tant per a períodes breus, de dies, com per a partides que
hi romandran durant meses o anys.
Instruments musicals: Si per algun motiu desitja dipositar instruments
musicals al nostre magatzem podem oferir-li espais exclusius sense límit
de temps. Dipositi'ls per unes hores o durant mesos o anys. Li proporcionem
les condicions tècniques i higièniques adients a aquests béns delicats.
L'ajudem en la contractació d'una assegurança pel valor dels seus béns
i posem a la seva disposició el nostre personal, els nostres recursos tècnics
i les nostres eines per garantir la millor conservació dels seus instruments.
Un cop desitgi recuperar-los, només cal que fixem la data i el lloc de
lliurament.

MATERIAL PER A L'ESPECTACLE:
Comptem amb espais amples per al dipòsit a curt i llarg termini d'aquest
material de naturalesa delicada.
Vestuari/Decorats: Al nostre propi magatzem construïm el millor embalatge
amb materials adients per a cada element o bé ubiquem les seves pròpies
caixes en una zona d'ús exclusiu.
Els nostres magatzems estan dotats d'alarmes contra robatoris i incendis
i se sotmeten a rigorosos processos de desinfecció i desratització i a
tractaments contra l'arna.
Accedeixi a les seves pertinences quan ho desitgi amb l'ajut del nostre
personal i digui'ns quan i on desitja que li lliurem els seus efectes.
Equips d'il·luminació i so: Després de l'ús dels materials dipositi'ls sense
límit de temps als nostres magatzems. Un cop protegits contra danys amb
material d'embalatge adient i ubicats al seu espai exclusiu estaran a la
seva disposició per quan vulgui recuperar una part o la totalitat dels
materials.
Els nostres magatzems estan dotats d'alarmes contra robatoris i incendis
i se sotmeten a rigorosos processos de desinfecció i desratització i a
tractaments antihumitat.
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EQUIPS PROFESSIONALS
Mèdics: Mentre es decideix la destinació dels equips mèdics, dipositi'ls
als nostres magatzems. Amb la protecció requerida per cada aparell, se
situarà en espais exclusius per a cada client. Podem lliurar cadascuna de
las peces per separat o la partida al complet a qualsevol punt d'Europa i
el món tan aviat com ens ho indiqui.
Els nostres magatzems estan dotats d'alarmes contra robatoris i incendis
i se sotmeten a rigorosos processos de desinfecció i desratizació i a
tractaments antihumitat.

PROJECTES A MIDA
Dirigeixi's a nosaltres per informar-se sobre el material que desitja dipositar
als nostres magatzems i sobre el temps que desitja que l'hi custodiem.
Li prepararem un projecte personalitzat que cobreixi totes les seves
necessitats, des de l'embalatge fins a lliuraments al detall en les dates
que vostè decideixi.

ARXIU
Li oferim una fórmula eficaç i senzilla d'emmgatzemar i tractar el seu arxiu.
Dipositi la seva documentació als nostres magatzems. Estarà sempre
custodiada i gestionada per personal qualificat, amb la màxima discreció,
confidencialitat i eficàcia.
Si ho prefereix podem desplaçar el nostre personal a classificar i gestionar
els seus documents a les seves instal·lacions, bé seguint els seus criteris
d'ordenació o bé dissenyant una fórmula adaptada a la naturalesa de la
seva empresa.
Historials d'empresa, documents administratius, arxius comptables, arxius
en general i tots aquells documents de gran importància per a la seva
empresa, però que el seu volum i cost fan de la seva gestió un autèntic
problema, són l'objectiu d'aquest servei.
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EMBALATGE
Disposem de taller propi per a la preparació de tot tipus d'embalatge
especial i garantit per donar la protecció adient a l'element que s'ha de
traslladar o emmagatzemar.
Preparem els seus efectes personals, mobiliari, objectes delicats, obres
d'art i equips professionals perquè viatgin segurs sigui per aire o per mar.
L'ajudem en la contractació d'una assegurança pel valor dels seus béns
i posem a la seva disposició el nostre personal, els nostres recursos tècnics
i les nostres eines per garantir la millor conservació dels seus efectes.

