
POLÍTICA DE QUALITAT

MECÀNIQUES CORBI, S.L és una empresa dedicada a la mecanització de peces de plàstic
tècnic i metalls fèrrics i no fèrrics.

Els valors de l’empresa són:

La proximitat de cadascun dels clients,
la flexibilitat i adaptació dels nostres productes a les necessitats de cada client,
basat en el just-in time i el subministrament de peces en 24 hores,
oferir un producte de qualitat,
l’experiència del nostre equip, preparat tècnicament des de fa més de 20 anys

La  Direcció  de  Mecàniques  Corbi  està  compromesa  amb  la  qualitat  dels  nostres
productes i serveis al client, per això està destinant recursos a millorar les instal·lacions i la
formació dels seus treballadors. Per tal de gestionar amb qualitat, ha implantat un Sistema
de Gestió de Qualitat, d’acord a la Norma Internacional UNE-EN ISO 9001:2015.

En tots els nostres processos i activitats, tenim en compte els següents principis de gestió:

Aconseguir  la plena  satisfacció dels  nostres  clients, la seva fidelització i  la recerca de
comandes de valor afegit.

El servei al client és la prioritat: proximitat i agilitat de resposta.

Treballar en la millora continua, eficàcia i eficiència dels nostres processos.

Assegurar  el  compliment de la legislació i  reglamentació aplicable a les  activitats  de
l’empresa. 

Tenir  en  compte  els  requisits  de  les  parts  interessades que  poden  relacionar-se  amb
l’empresa,  així  com  la  gestió  de  qualsevol  risc  que  pugui  afectar  la  continuïtat  de
l’empresa.

Garantir unes condicions de treball segures  dels treballadors

Establir uns objectius de millora que ens permetin millorar, i destinar els recursos i esforços
necessaris per a assolir-los. 

Mecàniques Corbi.S.L  posa a disposició dels clients i parts interessades aquesta política i
se’n fa difusió a treballadors i col·laboradors de l’empresa per a que coneguin i tinguin
presents aquests compromisos en les seves tasques i funcions.
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