Nota de Premsa

TÜV Rheinland certifica en ISO 9001 a 10
Hotels més de la cadena hotelera H10

30 de gener de 2015, Barcelona
En el marc de FITUR a Madrid, TÜV Rheinland va lliurar el passat
29 de gener de 2015 el Certificat de Qualitat ISO 9001 amb
l’ampliació de 10 hotels més, situats a la ciutat de Barcelona.
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El nostre client, Cadena Hotelera H10, representat a la foto (esquerra) per Aixa Arún, directora
de Qualitat i Desenvolupament de RRHH, rep en el marc de FITUR a Madrid i de mas de la
nostra Business Stream Manager Systems de TÜV Rheinland, Isabel Torres (dreta) el ser
Certificat de Qualitat ISO 9001 per a 10 hotels més situats a la ciutat de Barcelona.
L’ampliació de la certificació en ISO 9001, ha residit en el hotels:
 H10 Hotels Barcelona
 H10 Marina Barcelona
 H10 Casanova
 H10 Ítaca
 H10 Montcada
 H10 Universitat
 H10 Urquinaona Plaza
 H10 Port Vell
 H10 Catalunya Plaza
 H10 Racó del Pi
Tots ells situats a la zona cèntrica de Barcelona.
H10 Hotels va ser fundada a principis dels 80, quan va començar a operar a les destinacions de
vacances d’Espanya. L’empresa compta amb més de 40 hotels a 16 destinacions, el que
constitueix un total de més de 11.000 habitacions, la majoria d’elles en propietat.
H10 Hotels és una de les 10 primeres companyies hoteleres d’Espanya i actualment està en fase
d’expansió al Carib i Europa.
El compromís de H10 Hotels és satisfer als seus clients oferint-los ubicacions privilegiades,
serveis especialitzats, una cuina curosament seleccionada i instal·lacions que s’actualitzen
constantment per garantir la més alta qualitat.
Els nous hotels incorporats en aquesta Certificació de Qualitat ISO 9001 de TÜV Rheinland,
podran lluir a partir d’ara el seu certificat com a senyal visible del seu compromís amb la
Qualitat, resultat sens dubte del treball i implicació de tot el seu equip.

Sobre TÜV Rheinland
TÜV Rheinland és un líder mundial en serveis d’inspecció independents, fundat fa més de 140
anys. El grup té presència a 66 països amb 18.000 empleats; el volum de negocis anual és de
més de 1,6 mil milions d’euros. Els experts independents es destaquen per la qualitat,
l’eficiència i la seguretat de les persones, la tecnologia i el medi ambient en gairebé tots els
aspectes de la vida.
TÜV Rheinland inspecciona l’equip tècnic, els productes i els serveis, supervisa projectes i ajuda
a donar forma als processos de les empreses. Els seus experts capaciten persones en una
àmplia gamma de carreres i indústries. Amb aquesta finalitat, TÜV Rheinland empra una xarxa
global de laboratoris aprovats, proves i centres d’educació.
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Des de 2006, TÜV Rheinland és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides per
promoure la sostenibilitat i la lluita contra la corrupció.
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