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Matrinox, S.L., empresa dedicada al Disseny i Fabricació de Matrius, té com a prioritat 
màxima la satisfacció, tant de les necessitats com les expectatives del client, fabricant un 
producte de màxima qualitat amb un servei de primera línia. 

 
Matrinox, S.L. ha fet un gran esforç per adaptar-se a les necessitats canviants dels seus 
clients en cada època. 
 
En aquest moment en que totes les empreses es troben amb un mercat molt competitiu és 
evident la necessitat d’acollir-se a la modernització, a la millora dels Sistemes de Gestió i a la 
integració de totes les persones de la organització en un objectiu comú, abocant-nos més 
que mai a satisfer tant les necessitats dels nostres clients expressades en els seus requisits, 
com els requisits legals i reglamentaris als quals el nostre producte pugui estar sotmès. 
 
Amb aquestes perspectives Matrinox, S.L. té la voluntat de consolidar la seva situació, tant a 
curt com a llarg termini, basant-se en la professionalitat de les persones i en l’eficàcia de la 
nostra organització. 
 
En aquest sentit hem de garantir la confiança dels nostres clients recolzant-nos en un 
Sistema de Gestió de la Qualitat que, tot partint d’una orientació a processos dins d’un marc 
permanent de Millora Contínua. 
 
Matrinox, S.L. que té com a finalitat ser un referent en la fabricació de matrius progressives i 
el seu manteniment a nivell nacional. 
 
Els eixos estratègics que mouen a Matrinox, S.L. són: 
 
a) Sostenibilitat econòmica dintre del subsector de matriceria 
b) Assegurar una fabricació de productes de qualitat, a un preu competitiu 
c) Mantenir l’orientació al sector d’automoció per garantir les seves necessitats i 

requeriments 
 

Es per aquest motiu que ha definit una Política de Qualitat i Estratègica basada en els 
següents principis: 
 
- El compromís en complir amb els requisits dels nostres clients així com aquells requisits 

legals i reglamentaris que ens afecten en la nostra activitat. 

- Millora continua en relació als nostres productes, processos i el Sistema de Gestió de 
Qualitat. 

- Promoure el desenvolupament continu del potencial dels integrants de la nostra 
empresa, com a pilar fonamental de la evolució d’ aquesta. 

- Assignar els recursos necessaris per assolir els objectius de Qualitat. 
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