
A prop de les escoles, a prop dels pares...

Experiències de mobilitat eficaç  
pels clients més exigents...



La seguretat dels vostres fills,

la nostra feina, 

la vostra tranquil·litat



Tenim experiència

A AvantGrup portem viatgers
per Europa, per l’Estat
Espanyol i sobretot per
Catalunya.

Però el que més ens omple de
satisfacció és portar a milers
d’infants cada dia a l’escola, a
fer esport, d’excursió, a
esplais i festes.

Ens hem guanyat la seva 
confiança...

Mes de 

250
escoles



arribem  a tot arreu ...

Trasllats a piscines, activitats extraescolars,
excursions, recollides diàries o viatges de fi de curs.

Planifiquem les necessitats dels calendaris per
coordinar els diferents cursos i treballem juntament
amb el professorat i monitoratge, per facilitar el
trasllat a qualsevol activitat



Donem seguretat

Vehicles equipats amb els últims 
avenços en sistemes de 
seguretat i confort, amb 
experimentats conductors 
i amb monitors
acompanyants titulats
en cada trajecte.



Al capdevant amb seguretat ...

Flota. Equipaments de seguretat.

- Tots els vehicles adaptats a la normativa escolar vigent (RD 

443/2001)

- Frens ABS (anti-bloqueig). ASR

- Estructura  d’alta seguretat de protecció i anti-bloqueig. 

- Farmaciola de primers auxilis.

- Cinturons de seguretat a tots els seients, amb dos punts 

enrotllables.

- Dos extintors

- Martells d’emergència.

- Persiana antireflectant elèctrica  per al conductor i guia.

- GPS – Localització de flota.

- Sistema de registre de dades en ruta i descàrrega al sistema de 

gestió. 



Al capdevant amb confort...

Flota. Equipaments tècnics i confort.

- Unificació en la marca de bastidor (Volvo – Mercedes – Iveco).

- Diferents tipus i models de carrosseries, amb varies capacitats des de 4 

fins a 61 pax.

- Aïllament tèrmic i acústic en panels laterals, sostre i terra.

- Equip AA, fred – calor amb climatitzador.

- Sistema de renovació d’aire constant.

- Sortides d’aire – llum individuals.

- Equip de vídeo amb reproductor DVD – 2 monitors.

- Equip de so amb ràdio CD i amplificador, micròfon.

- Butaques abatibles i màxima habitabilitat amb tres amplades diferents 

entre seients.

- Llunes extra tintades.

- Nevera de gran capacitat.

- Pintura externa, amb tractament antiòxid i esmaltat acrílic. 

- Butaques de pell.

- Imatge corporativa uniforme de tota la flota.  



Confeccionem i gestionem les rutes

Elaborem les rutes i horaris
per garantir que el servei es presti amb puntualitat i 

les mínimes incidències. 

Facilitem el material comunicatiu
al detall

Revisió de protocols de seguretat i transport cada curs amb els 
centres escolars.

Estricte control per garantir que el servei es presta amb puntualitat 
i les mínimes incidències. 

Sistema de gestió que ens assegura el registre de dades i el control 
d'incidències

Resolem amb compromís circumstàncies que van més enllà, de 
l’estricte transport.



Us seria més còmode que 
la despesa de transport fos un

IMPORT FIX MENSUAL
en el què s’hi incloguin tots els conceptes

?
Consulteu-nos i el nostre equip comercial us farà un 

estudi i us presentarà una proposta !

Despesa per a totes les butxaques



CENTRAL
Av. de Marina, 1

Sant Boi delLlobregat

902 500 512
Fax:936528489

avantgrup@avantgrup.com

c/ Plom, 25-27

08038 - Barcelona

c/ Mas Baiona, 50-56
08202 - Sabadell

LIDERS
EN TRANSPORT 
DISCRECIONAL

3 
BASES

OPERATIVES

Més de 

160
vehicles

vehicles
MODERNS !

en permanent
renovació

mailto:avantgrup@avantgrup.com

