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Mecànica Vilanova, S.L., és una empresa familiar creada al 1959, dedi-
cada a la serralleria en general i fabricació,  instal·lació i manteniment 
de portes metàl·liques, tancaments i automatització. Una activitat que 
al llarg d´aquest mig segle l´empresa ha mantingut i consolidat fins a 
arribar a l´actualitat. 

Disposem d’una nau de 1.400 m2, on 1.100 m2 estan destinats a la fa-
bricació i muntatge de portes i tot tipus de serralleria en general i zona 
de magatzem i recanvis.
Els 300 m2 restants estan destinats a oficines i a una àmplia exposició 
per poder veure els diferents tipus de portes que fabriquem.

Tenim una plantilla de treballadors especialitzats i amb una àmplia ex-
periència (muntadors, electricistes i mecànics).

L´àmbit de distribució dels nostres productes és per tot Catalunya.

Fabriquem, instal·lem i fem el posterior manteniment i reparació de 
tots els nostres productes.

Tots ells compleixen les normatives vigents.
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Tot tipus de solucions de 
tancaments i automatització.

Donem servei al sector
industrial.



PORTES
INDUSTRIALS

basculants 
seccionals 
enrotllables
ràpides 
corredisses industrials  
tallafocs/peatonals
barreres 

SERRALLERIES

baranes 
reixes 
escales 
dissenys especials 
recubriments amb xapa 
trampilles

SEGURETAT

candaus seguretat 
fotocèl.lules 
blue key 
gomes antiatrapament 
detector d’obstacles 



AUTOMATISMES

Automatització de tot ti-
pus de porta. Per cada porta 
oferim l’automatisme més 
adient, tenint en compte la 
potència i les prestacions de 
cada motor. Sempre oferint 
les millors marques amb les 
millors prestacions. 

QUALIFICACIONS DELS 
NOSTRES PRODUCTES
Tots els productes de la nostra em-
presa estan homologats per la norma 
CE UNE EN-13241-1.

La nostra empresa, va homologar la 
porta basculant i porta corredissa a 
través del Centre Homologador CSI 
S.p.A. obtenint així els certificats, des 
de l’any 2005.

Adequem les seves portes a la nor-
mativa vigent, tant si són portes ins-
tal.lades per nosaltres com per altres 
industrials, aplicant els sistemes de 
seguretat més innovadors.

SERVEIS DE
MANTENIMENT
I REPARACIÓ
Oferim el servei de reparació de tot 
tipus de portes, tant les fabricades 
per nosaltres com  les instal.lades per 
altres industrials.

Oferim diferents modalitats de servei 
de manteniment i assistència tècnica 
adaptats a les seves necessitats.
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Fax 93 872 73 12

C/ de l’energia 44 - Pol. Ind. Pla dels Vinyats II

08250 St. Joan de Vilatorrada (Barcelona)

info@mecanicavilanova.cat

www.mecanicavilanova.cat


