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Solucions  
innovadores
i modulars
per Smart City
& Lloc de treball

Pradella Sistemi srl, fundada l’any 2015, 

és una pime innovadora especialitzada 

en recerca, desenvolupament i màrqueting 

de solucions innovadores en el camp 

Ciutat intel·ligent i mobilitat sostenible

Dissenyem i fabriquem tecnologies 

al servei de la comunitat: 

Punts de recàrrega, punts de recàrrega 

per a la mobilitat elèctrica lleugera 

i desfibril·ladors amb alts estàndards de 

qualitat, mobiliari urbà intel·ligent i altres 

serveis evolucionat d’utilitat pública



7
Patents

200
Desfribilladors

2
Campanyes  

del crowdfunding 

en equity

40
Accionistes inversors

500
Instal·lacions actives

Tenim el nostre crèdit

Alguns dels quals 

ja internacionalitzat 

i instal·lat a tot arreu 

el territori nacional, 

UE i extra UE

40
Ens públics

3
Distribuïdors internacional
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Història Disseny i realització Pila 

Startup innovadora

Reconeixement com a startup 
innovador - Patent Tecatech

Mobilitat elèctrica lleugera

Desenvolupament opcional de Pila 
imprintati sobre temes d’innovació  
i sostenibilitat 

Projectes Smart City

Realització de l’Illa Digital 
amb bancs intel·ligents i interactius

Desenvolupament de mercats 
estrangers i nous tecnologies en els 
camps de la IoT i la IA (control remot)

Internacionalització

Salut i Seguretat

Desenvolupament de noves solucions 
en l’àmbit de la seguretat i la salut

Renovables 
Cabines de sanejament

Desenvolupament de noves tecnologies 
basades sobre fonts renovables i sobre 
seguretat d’ambients i persones

Grans projectes de mobilitat elèctrica

Desenvolupament de noves tecnologies 
i opcions per carregar vehicles elèctrics



Els nostres productes

Columnes 
de recàrrega 
de Pila

El sistema modular per:

• Càrrega per a mobilitat elèctrica

• Càrrega d’aparells electrònics

• Cardioprotecció amb tecnologia

• Tecatech patentat*

• Sistemes de seguretat 

i vigilància ambiental

*Tecatech, cas particular per AED defi  brillator. 
Aquesta funda patentada està ventilada, escalfada i protegeix 
el defi  brillator de la pols, els agents atmosfèrics i la humitat.



Panka 3S és un banc intel·ligent

i interactiu que combina

innovació i tradició.

És un seient intel·ligent

equipat amb USB, sense fi l,

i estacions d’inducció

per carregar dispositius mòbils.

Ideal per fer d’illes digitals 

en contextos de mobiliari 

urbà o esdeveniments

Panka 3S

Els nostres productes



eBs 2k és un portabicicletes assistència 

de pedal que s’integra un mòdul de cristall 

fotovoltaic equipat amb bateria d’emmagatzematge 

altament efi cient per emmagatzemar 

l’energia produïda pel panell.

L’estructura ofereix 5 estacions de treball 

per al aparcament i recàrrega de bicicletes 

elèctriques, patinets patinets elèctrics o elèctrics.

eBs 2K és la solució autònoma ideal 

per a zones rurals i de muntanya

Suport a la bicicleta
Fotovoltaic
EBS 2K

Dibuix i model
Registrat n. 008921803

Els nostres productes



Dibuix i model
Registrat n. 008921803

Refugi
Fotovoltaica
eBK-PF

eBK-PF,és un refugi fotovoltaica amb bastidor

per carregar bicicletes elèctriques.

Alimentat per 4 cristalls fotovoltaics estructural 

capaç de produir fi ns a a 1kW amb sistema 

d’emmagatzematge amb bateries modulars 

d’ions de liti i alta efi ciència, amb 4kWh 

de capacitat d’emmagatzematge.

10 punts de recàrrega contemporani 

amb les fonts d’alimentació e-Bike 

de les principals marques

Registrat n. 008921803

Els nostres productes



Installacions

Municipi de BergamoAeroports  
de la Toscana

Gardaland Municipi de Livigno

TreitaliaMunicipi de Berzo Demo

Milà – City Life



Membres
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Comune di Bergamo Comune di Brescia Comune di Cassago Brianza

Comune di Valtournenche

Comune di Livigno

Comune di Scanzorosciate Comune di Trescore 
Balneario

Comune di Berzo Demo

Comune di MontevecchiaComune di Clusone Comune di Colere



+39 035 0666693

Correu electrònic: info@pradella.it

pradellasistemisrl@pec.it

www.pradellasistemi.com

NÚMERO DE IVA: 04080740162

Pradella Sistemi Srl

Oficina central 

Via Ulisse Bellora 83/A 

24020 Cene (BG)

Seu local 

Viale Ionio, 69 

75100 Matera (MT)


