Nota de Premsa

TÜV Rheinland certifica en
ISO 9001, en EN 15082-2, EN
1090-2 i UNE EN ISO 3834-2 a
Gamelsa (Corporació
Televés)

26 de setembre de 2014, Santiago de Compostela

Nota de Premsa

El 25 de setembre de 2014, TÜV Rheinland ha fet lliurament a Gamelsa
(Gallega de Mecanitzats Electrònics) empresa de la Corporació Televés, dels
següents certificats:





ISO 9001:2008 Qualitat
EN 1090-2
EN 15085-2
UNE-EN ISO 3834-2:2006

En l’acte, desenvolupat a les mateixes instal·lacions de Gamelsa, a Santiago de
Compostela, han rebut els certificats els senyors D. Jesús Ferradans Barreiro
(Gerent), D. Alberto Colón Agrelo (Cap de Gestió de Qualitat), D. Nilo Almuiña
López (Director de Fàbrica), en presència de D. Sergio Martín López
(Responsable de Comunicació de la Corporació Televés), de mans de la Sra.
Almudena Bouza, Desenvolupament de Negoci a Galícia de Sistemes de Gestió i
D. Javier Mediavilla, Responsable d’Operacions de Serveis Industrials de TÜV
Rheinland.
Gamelsa és una companyia integradora de les tecnologies mecànica i
electrònica, aplicades als processos de mecanitzar de xapa i tub en tot tipus de
materials metàl·lics.
Un equip d’enginyeria qualificat, unit a la incorporació de maquinària d’última
generació en el processar de xapa i tub, aconsegueixen el resultat perseguit que
marca la diferència amb la resta de competidors:
Un equip d'enginyeria qualificat, unit a la incorporació de maquinària
d'última generació en el processat de xapa i tub, aconsegueixen el
resultat perseguit que marca la diferència amb la resta de competidors:

 Solucions precises: peces exactes, econòmiques i just a temps
 Processos complexos: solució completa a totes les necessitats de tot
tipus de clients
Gamelsa és l’empresa de la Corporació Televés, creada el 1984 com a filial
especialitzada en transformacions metàñ·liques. L’empresa es posiciona
estratègicament en el sector d’energies renovables, amb la fabricació de
generadors eòlics d’eix horitzontal, acumuladors d’energia i il·luminació
industrial LED. A més, patenta solucions comercials intel·ligents com màquines
expenedores amb TPV integrat.
Sobre TÜV Rheinland
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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.
Des de 2006, TÜV Rheinland és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides per
promoure la sostenibilitat i la lluita contra la corrupció.
Per a més informació :
TÜV Rheinland Ibérica,
Inspection, Certification &Testing, S.A.
María Buendía
Tel. : 93.478.11.31
maria.buendia@es.tuv.com
www.tuv.es

