
Programa Oficines

Espais per viure, treballar i gaudir

Confort
i productivitat, 
la nova manera

de treballar



Convertir les oficines en espais de confort i productivitat és el nou repte de totes aquelles empreses que creuen en 
una nova manera de treballar.

Les oficines han d’esdevenir autèntics espais de creació on les persones puguin treballar allà on són més productives, 
per això cal que els espais estiguin dissenyats per fomentar l’intercanvi i la generació d’idees, per atraure i retenir el 
talent i també per ser respectuosos amb les persones i amb el medi ambient.

A més, per ser diferencials, cal que els espais expressin els valors i la identitat de marca de l’empresa. Només així 
aconseguirem espais únics, amb personalitat pròpia ,on treballar sigui la millor experiència.

El Programa Oficines d’Efebé l’hem dissenyat per satisfer totes i cada una d’aquestes necessitats, per això quan 
afrontem un projecte de remodelació d’oficines ens centrem en 3 pilars bàsics:

 Identifiquem els punts crítics: analitzem tots els paràmetres de confort, salut i benestar per millorar la productivitat 
  dels espais. Avaluem la distribució i adequació dels espais segons les necessitats funcionals i els requeriments del pro
  jecte (ampliacions de plantilla, versatilitat dels espais, necessitats de telecomunicacions, etc..).

 Project management: la nostra àmplia experiència ens permet assegurar un compromís absolut en l’acompliment 
   dels terminis i en el respecte envers el calendari aprovat.

 Garantia del mínim impacte: el ferm compromís que adquirim amb cada client i un control total sobre el projecte 
   ens permeten reduir al mínim l’impacte en l’organització de l’empresa durant l’execució de les obres.

Imatge corporativa
 
ESPAIS EXCLUSIUS 
 Adequació dels espais de recepció i zones d’espera per dotar-los de la personalitat de l‘empresa.
 Personalització dels espais amb la incorporació d’elements comunicatius  que transmeten la proposta 

  de valor de la l’empresa en coherència amb el posicionament i la imatge de marca.
 Millora del confort visual i sensorial amb un tractament personalitzat de la llum i la climatització.

SALES DE VISITA / SALES DE REUNIONS 
 Creació i adequació d’espais multidisciplinars d’alta connectivitat que siguin autèntics espais de 

   comunicació i intercanvi.
 Equipament dels espais amb la millor tecnologia per garantir una veritable sala multimèdia apte per 

   tot tipus de videoconferències i presentacions.
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Espais de treball personal
 
 Equipament amb mobiliari ergonòmic que garanteix la màxima eficiència i higiene postural.
 Optimització del confort ambiental amb l’aplicació dels paràmetres referents a:

        - Il·luminació: aprofitament màxim llum natural i nivells d’il·luminació adequats
        - Temperatura i humitat relativa
        - Ambient acústic: nivell òptim per a una bona comunicació i aïllament de les fonts emissores de soroll

Eficiència energètica
 Sistemes de gestió energètica intel·ligent per a la llum i la climatització amb l’objectiu d’assolir el confort tèrmic.
 Mesures afavoridores de l’estalvi energètic i del consum responsable.
 Tendals o panells de protecció solar que disminueixen l’impacte de la radiació solar.

Smart Office
 
ESPAIS MULTIFUNCIONALS 
 Metamorfosi dels espais comuns per convertir-los en zones de coworking pensades en clau de confort 

   i connectivitat.
 Disseny d’espais que fomenten la creativitat compartida espais d’innovació i de creativitat que 

   faciliten la concentració i fomenten la resolució de nous projectes i l’aportació d’idees.
 Transformació de l’Office en un espai multifuncional.
 Equipaments tecnològics per assegurar una alta connectivitat.

SERVEIS 
 Adequació dels banys i serveis, en sintonia a la imatge corporativa i als conceptes d’higiene i salubritat.
 Garantia de compliment de la normativa d’accessibilitat als serveis.



www.grupefebe.com
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Accessibilitat
 Garantia de l’acompliment de la normativa actual d’accessibilitat amb l’adequació dels espais.
 Equipament amb mobiliari adaptat per aquells projectes que ho requereixin. 
 Senyalètica i retolació de les sales i els equipaments.

Beneficis
 El Programa Oficines aporta els beneficis propis dels nous espais de treball centrats en el confort i la productivitat 

   de les empreses perquè:

          - Incrementa la productivitat al millorar la satisfacció de les persones
          - Atrau i reté el talent pel fet de treballar en espais diferencials
          - Inspira a la innovació i a la col·laboració 
          - Fomenta el branding i els valors de la pròpia empresa
          - Afavoreix l’estalvi energètic i redueix les emissions de CO2

Per contractar  
el Programa 

truca al 
93 474 40 66


