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POLÍTICA DE QUALITAT  
 

VAK KIMSA, S.A., empresa fabricant d’agitadors i mescladors en línia i instal·lacions 

completes de mescla per a diversos sectors industrials, compromesa en les seves 

instal·lacions de Rubí (Barcelona) amb els principis que guien la seva gestió de la qualitat, 

sempre d’acord amb el context intern i extern en que es mou, estableix en conseqüència 

els següents compromisos: 

 

1. Satisfer els requisits dels clients assolint un alt nivell de qualitat, aplicant la filosofia de 

millora contínua, complint amb els requisits legals i reglamentaris aplicables i d’altres 

requisits que tingui amb les parts interessades pertinents. 

2. Subministrar als nostres clients agitadors i mescladors en línia i instal·lacions completes 

de mescla de qualitat, com experts que som en tecnologia sòlid-líquid i líquid-líquid, a 

partir d’un disseny i una producció que proposa solucions tècniques fiables, 

innovadores i personalitzades. 

3. Promoure l’enfocament de la qualitat basat en processos i en els riscos i oportunitats. 

4. Gestionar a través del CRM-ERP tota la informació i recursos disponibles, amb la gestió 

de la millora continua per minimitzar l’impacte d’errors i no conformitats, mitjançant l’ús 

de tècniques de gestió avançades. 

5. Promoure la millora competencial de les persones que treballen a l’empresa, per mitjà 

de la formació, promoció i delegació de la gestió en els àmbits d’actuació. 

6. Reduir els costos de la no-qualitat aplicant les accions correctives corresponents a 

cadascun dels processos on es generin. 

7. Fer evolucionar el sistema actual de gestió de la qualitat perquè sigui certificable 

conforme a la norma internacional ISO 9001, proporcionant els recursos necessaris i 

establint objectius viables mitjançant uns indicadors que permetin el seu seguiment, 

revisió i millora contínua. 

La comunicació d’aquesta política té com a propòsit la seva difusió, comprensió i suport 

per part de tots els empleats; es revisarà periòdicament i s’actualitzarà, si escau i es 

difondrà als clients, partners, proveïdors i altres parts interessades. 

VAK KIMSA S.A., posa aquesta política de qualitat a disposició de totes les parts 

interessades en la seva web corporativa, www.vakkimsa.com. 
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