
 

 
 
 

ID-05 revisió 03 

POLÍTICA DE QUALITAT 
 

NUMA INDUSTRIAL, S.A.U. i NUMA INTERNACIONAL BCN, S.L.U. ofereix als seus clients 
làmines de matèries plàstiques d’alta qualitat per a garantir en tot moment el respecte a les 
especificacions dels nostres productes i garantir l'acompliment dels requisits exigits pels nostres 
clients, per la legislació i les disposicions reglamentàries que ens apliquen.  

Per fer-ho,  ha definit i manté un sistema de gestió de la qualitat que segueix la norma UNE-EN-
ISO 9001 basada en la millora contínua i l’adequació contínua dels processos de treball juntament 
amb la participació e implicació de la direcció i de tot el personal. 

 

MISSIÓ 
 

La nostra missió és ajudar amb els nostres productes al progrés en el camp de la gestió de 
l'aigua, de la gestió dels residus i de la construcció, per caminar cap a un futur més sostenible i 
més respectuós amb el medi ambient. 
 

VISIÓ 
 

Aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients i anticipar-nos a les seves expectatives, tant 
a nivell nacional com internacional. 
 

VALORS 
 

 Familiaritat: atenció personalitzada a cada client per aconseguir la màxima satisfacció i 
garantint l’exactitud del servei i bona relació qualitat-preu dels nostres productes.  

 Confecció a mida: oferir assessorament tècnic als nostres clients dissenyant fundes i 
làmines de materials plàstics de tots tipus segons les seves necessitats. 

 Professionalitat: aplicació dels coneixements adquirits al llarg de 60 anys d’experiència en 
la fabricació de làmines impermeables. 

 Innovació: desenvolupament de noves tècniques de fabricació de làmines plàstiques i 
millora continua dels nostres processos i l’eficàcia del nostre sistema de gestió de qualitat. 

 

D’acord amb aquesta política, establirem uns objectius de qualitat aprovats anualment i 
realitzarem un seguiment del seu grau de compliment de forma que puguem mesurar la nostra 
millora. 
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