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ESNOVA RACKS S.A. és una empresa dedicada al disseny i fabricació d'estructures metàl·liques, disseny, fabricació i muntatge de sistemes i solucions de

magatzematge per a logística i manutenció, i al disseny i fabricació de contenidors per a magatzematge i transport.

La nostra política es fonamenta en la innovació, la tecnologia i el talent de les persona; i la nostra missió consisteix a crear valor dissenyant, fabricant i comercialitzant

els productes metàl·lics que necessitin els nostres clients, tenint com a finalitat la superació de les seves expectatives.

Tots els nostres col·laboradors estan compromesos amb l'enfocament cap a la seguretat, la qualitat, la protecció del medi ambient i la innovació, practicant els valors

fonamentals que ens caracteritzen: compromís, agilitat, dedicació, respecte, comunicació fidel, iniciativa, actitud positiva, flexibilitat davant el canvi i satisfacció pel

treball ben fet.

I tot això a través de:

• La formació i informació necessàries a tot el personal

• La contínua millora dels productes, processos i serveis mitjançant la participació activa de tot el personal

• L'alineació de tots amb els objectius comuns, donant prioritat a l'orientació cap a resultats per assolir i superar els requisits dels clients

• El compliment dels requisits legals, normatius i altres regulacions que l'empresa subscrigui en matèria de seguretat, qualitat, medi ambient i innovació

• L'establiment d'objectius i finalitats, així com de l'avaluació de l'acompliment dels sistemes de Seguretat, Qualitat, Medi ambient i R+D+i

•I de forma concreta en cadascun dels camps:

SEGURETAT

• Tenir sempre present que la salut i el

benestar dels nostres empleats són la

nostra prioritat

• Identificar i avaluar els aspectes de

seguretat (riscos) en cadascun dels llocs,

treballant en el tractament i eliminació de

les causes

• Fomentar el treball en condicions segures,

vetllant pel compliment de les normes de

seguretat d'una forma responsable per part

de tots.

QUALITAT

• Optimitzar els nostres processos sobre la

base de les necessitats i expectatives del

client

• Treballar tots sobre la base del principi de 

fer les coses bé a la d´inici

• Complir amb els requisits de qualitat,

implantant processos, pautes i sistemes

d'autocontrol orientats a la prevenció de

defectes

MEDI AMBIENT

• Minimitzar l'impacte de la nostra activitat

sobre l'entorn

• Identificar i avaluar els efectes ambientals

de tots els projectes i serveis, adoptant les

mesures necessàries per a la protecció de

l'entorn, la prevenció de la contaminació i

la correcta gestió dels residus generats

R+D+i

• Desenvolupar nous productes que generin

valor per a l'empresa contribuint a la

millora de la societat amb solucions

competitives i innovadores

• Cooperar en matèria de recerca científica

i d'innovació tecnològica amb la Universitat

i els Centres de Recerca Tecnològica

Esnova Racks és una empresa innovadora, de contingut tecnològic, reconeguda pel valor de les seves persones.
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