
POLITICA DE QUALITAT D’ESPAI VERTICAL

ESPAI VERTICAL I TREBALLS VERTICALS, S.L. Som una empresa de treballs verticals especialitzada en desenvolupar treballs en entorns de difícil accés,
el nostre camp d’actuació engloba una extensa oferta de treballs que van des de intervencions puntuals a treballs d’alta complexitat.

Més de 20 anys en el sector dels treballs verticals acrediten la nostra experiència per tal d’assolir qualsevol fita i avalen l’alt grau de compromís que hem
adquirit en l’execució dels projectes, basats en la seguretat i la qualitat com a resultat final.

ESPAI VERTICAL & T.E. SL es compromet a gestionar tots els canvis necessaris tant dels serveis com del Sistema de Gestió de Qualitat, així com al
compliment amb els requisits legals i reglamentaris.
Espai Vertical & T.E. SL, ha ofert i segueix oferint un complement necessari dins la gestió del manteniment en zones de difícil accés, sota la marca
espai vertical oferint serveis d’actuacions industrials, manteniment aerogeneradors parcs eòlics, formacions en alçada i formació IRATA Internacional
a les parts interessades.

Espai Vertical per tal d’assolir els objectius de qualitat i seguretat en alçada és membre de IRATA Internacional tant com a empresa formadora com
per operacions IRATA amb número 5061/OT.
Els treballadors d’Espai Vertical han obtingut la certificació IRATA per tal de poder garantir als nostres clients la màxima qualitat del servei que oferim i
la màxima seguretat en quan execució dels treballs.

Espai Vertical & T.E. SL té com a objectius poder transmetre a totes les parts interessades els principis i valors de la nostra empresa:

Ètica professional.
Formació i seguretat dels nostres tècnics, col·laboradors i alumnes
Qualitat, solucions efectives i pràctiques
Màxima satisfacció i fidelitat dels nostres clients, col·laboradors, alumnes i dels nostres treballadors, motiu pel qual estem en continu reciclatge i
formació per adaptar-nos al present i al futur.

Per assolir-los, hem adoptat un model de gestió segons la norma ISO 9001 establint una metodologia per a la definició i revisió d’objectius, i comptem 
amb el suport humà qualificat i amb els recursos necessaris, així com amb la motivació i sensibilització del nostre personal.
La direcció es compromet a desenvolupar aquesta política basada en el treball en equip i en la gestió del canvi.
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