Experiència
i confiança per
projectar junts
el futur

Visiteu
GARCIA FAURA
en vídeo
Escanegeu aquest
codi QR

Ens complau presentar-vos GARCIA FAURA, empresa
pionera en el desenvolupament de façanes modulars,
murs cortina i tancaments d’alumini i vidre. Una
companyia d’arrel familiar, nascuda l’any 1888 i amb
projecció internacional, amb seu a Gavà (Barcelona) i
amb delegacions pròpies a Colòmbia i França.
Amb aquest catàleg us volem mostrar els arguments
necessaris per dipositar la vostra confiança en nosaltres,
en base a la nostra capacitat tècnica i productiva, així
com la trajectòria, solvència i garantia de l’empresa de
referència en lideratge i qualitat.
Estem convençuts de ser la millor opció per a les vostres
necessitats i ens il·lusiona poder exercir d’aliats en els
vostres projectes constructius.
Estem preparats per projectar junts el futur.

Lideratge
de proximitat
Ens enorgulleix oferir el que nosaltres anomenem
lideratge de proximitat: la potencialitat d’una empresa
de referència contrastada, però amb un tracte proper
i directe, sense les dificultats que de vegades poden
generen les estructures multinacionals.
I la nostra més sincera humilitat no ens impedeix
reconèixer orgullosos el lideratge de GARCIA FAURA
a casa nostra. Perquè és fruit de l’empenta, l’esforç i el
compromís de desenes i desenes de professionals que
es deixen la pell en una feina que els apassiona. Perquè
creiem en el que fem i lluitem a diari per continuar
projectant-nos cap al futur.
Comptem amb més de 125 anys d’experiència i milers
de projectes executats. La garantia d’unes instal·lacions,
un equip i una maquinària de primer nivell.
Una manera de ser i de fer que exportem allà on anem.
Quan GARCIA FAURA s’endinsa en un nou país, ho fa
amb la voluntat de donar compliment a la seva política
de Responsabilitat Social Corporativa. Això passa per
entendre el mercat per al qual es treballa, conèixer els
seus propis procediments, i exercir un acompanyament
compromès envers els seus clients. Perquè entenem els
tractes amb constructores i promotores com una relació
de compromís i confiança, no només un lligam entre
client i proveïdor.

EVOLUCIÓ DE PERSONAL
Personal propi

Externs

Empresa catalana de
projecció internacional
GARCIA FAURA neix a Gavà (Barcelona) i, després
de convertir-se en líder al seu país, s’expandeix cap
al mercat internacional. Gràcies a la seva capacitat de
desenvolupament i voluntat d’expansió, s’ha convertit ja
en una empresa de referència en els països on compta
amb delegacions pròpies.
I ho fem exportant, per damunt de tot, capital corporatiu,
coneixement tècnic i potencial humà. Perquè si el model
que sempre ha defensat GARCIA FAURA ha funcionat
aquí, per què hem de renunciar a ell quan sortim fora?

Compromesos amb el territori
i amb les seves persones
De la mateixa manera volem apostar per l’economia
local del territori en el qual treballem. És per això que
fomentem la contractació i formació de personal de la
zona i donem suport a la implantació del màxim nombre
de serveis en el propi àmbit d’actuació. És la nostra
manera de ser i de fer, i estem orgullosos de procedir
d’aquesta manera.

FACTURACIÓ EN MILIONS D’€

88

GARCIA FAURA executa projectes a diferents
països d’Europa i d’Amèrica. El volum de
projectes internacionals suposa el 40% del total
de la facturació anual de la companyia.

Presència territorial als
països d’actuació
SEU CENTRAL A GAVÀ
16.000 m2 d’instal·lacions.
Oficina central, seu de les àrees tècnica, producció,
qualitat, comercial, administració i serveis interns.
Zona productiva i tallers específics d’Alumini, Acer i
Xapa.
DELEGACIÓ A MADRID
Oficina tècnica i comercial, de representació per a la
zona centre i sud d’Espanya.
DELEGACIÓ A FRANÇA
Oficina comercial, administrativa i de representació per
a tot el territori nacional francès.
DELEGACIÓ A COLÒMBIA
Àrea tècnica, delegació comercial i administrativa.

La més gran oficina
tècnica del sector
Aquesta és l’Oficina Tècnica de GARCIA FAURA.
Sota la coordinació d’una direcció tècnica altament
qualificada, l’empresa aplega 40 enginyers i arquitectes
formats específicament en el desenvolupament de
solucions de façana, ja siguin modulars, murs cortina,
tancaments o revestiments metàl·lics. En els últims
tres anys aquest equip ha crescut a un ritme d’un 30%
anual, convertint GARCIA FAURA en l’empresa del
sector amb major capacitat tècnica pròpia.

Un equip en constant evolució
Implementació de nous programes de disseny, gestió
i desenvolupament de façanes.
Formació especialitzada continuada.

Descobriu
l’Oficina Tècnica de
GARCIA FAURA
Escanegeu aquest
codi QR

Grups de treball intern per al disseny d’estratègies de
millora contínua.
Sessions de treball i formació impartides per experts
de reconegut prestigi en l’aplicació de producte
(façanes, vidrieria, aïllament,…)

Alta capacitat productiva
Els centres de producció de GARCIA FAURA estan
concebuts com espais de treball flexible, dissenyats
per adaptar-se a les necessitats de fabricació i línies
de muntatge específiques per a cada obra.
Amb un equip fix de més de 60 oficials de primera,
i la capacitat organitzativa necessària per modular
l’increment de recursos en funció del ritme de producció.
Amb una planificació de treball estructurada al
mil·límetre però, al seu torn, amb la flexibilitat justa per
donar cabuda a les necessitats del dia a dia.

Voleu veure
com està organitzada
l’àrea productiva de
GARCIA FAURA?
Escanegeu aquest
codi QR

Una trajectòria d’alçada
GARCIA FAURA executa anualment més d’un centenar
de projectes constructius en els diferents països en
els quals es troba implantada. La majoria d’ells es
caracteritzen pel seu elevat nivell d’especialització
tècnica i la singularitat del seu plantejament. Una
trajectòria a l’alçada de les expectatives que els nostres
clients dipositen en nosaltres.
A la nostra històrica i reconeguda reputació en la
fabricació i instal·lació de tancaments d’alumini, cal
sumar-hi també des de fa més de 15 anys l’experiència
continuada i vigent en el desenvolupament de façanes
modulars. El nostre model d’estructura organitzativa i
productiva permet l’execució de diferents projectes de
façanes modulars de forma simultània.

Voleu veure
com treballa el
nostre taller en
la fabricació de façanes
modulars? Escanegeu
aquest codi QR i
introduïu la clau
d’accés:
GFAURA

La garantia de la tranquil·litat
GARCIA FAURA va ser una de les primeres empreses
del seu sector que va comptar amb el segell ISO 9001,
norma internacional que assegura el manteniment
d’una gestió de la qualitat integral. No només en la
fase de producció, sinó també en el conjunt dels seus
processos empresarials.
El Manual de Gestió de la Qualitat de GARCIA FAURA
també inclou un Control de Producció en Fàbrica
que recull tots els punts de verificació interna que
s’estableixen per garantir una correcta fabricació de
tots els productes i materials de l’empresa. Així com un
Control de Muntatge que certifica la correcta execució
dels treballs contractats.
I no només això; els nostres principals proveïdors també
disposen de les certificacions internacionals de major
prestigi en cada un dels seus àmbits. Un doble aval de
qualitat establert sobre estàndards internacionals.
A GARCIA FAURA estem tan convençuts del
compliment dels nostres nivells de qualitat recollits
en el Control de Producció en Fàbrica, que ens
comprometem a facilitar l’accés de la propietat
o la constructora que ens contracta a les nostres
instal·lacions productives per verificar en qualsevol
moment el procés, permetent-los auditar personalment
tots els nostres processos productius.

Qualitat avalada
pels nostres clients
No només nosaltres parlem de GARCIA FAURA. La
qualitat, solvència i professionalitat de la nostra marca
ve avalada per l’opinió dels nostres clients. Tan important
és la satisfacció dels usuaris finals dels edificis que
construïm com la dels caps d’obra encarregats de tot
el procés constructiu en els quals participem.
Valorem especialment l’opinió d’aquests últims, ja
que representa la garantia de confiar en una empresa
que no només compleix a temps i bé, sinó que a més
ofereix tots els elements de satisfacció necessaris per
a la correcta execució d’un projecte.

Resultats de l’enquesta de satisfacció realitzada a caps de grup i encarregats
d’obra de les constructores per a les quals treballem*:
Valoració de l’atenció comercial
i tècnica rebuda abans i durant
l’execució del projecte

Capacitat dels responsables d’obra
per resoldre qualsevol
necessitat durant l’execució

Valoració global del servei
donat per GARCIA FAURA

8,5

9,15

8,5

Resultat de l’enquesta de satisfacció sobre el Servei Postvenda de l’empresa
en projectes ja executats*:
Valoració de l’atenció comercial
i tècnica rebuda abans i durant
l’execució del projecte

Capacitat dels responsables de Postvenda
per tal de resoldre qualsevol
necessitat o reclamació

Valoració global del
Servei Postvenda de
GARCIA FAURA

8,75

8,75

8,5

* Mitjana de valoració en una escala de 0 a 10 segons les dades recollides en l’última enquesta anual de satisfacció realitzada als nostres clients.

Tecnologia al
servei dels projectes
Comptem amb maquinària especialitzada i programari
específic per a la fabricació de tots els materials que
subministrem, amb una política d’inversions anuals
pensada per continuar sent capdavanters en la
manipulació de l’alumini, el ferro, l’acer inoxidable i el
vidre.

1 Serra de tall de doble capçal CNC TEKNA TK 145/20 amb
mesurador d’altura de perfil, impressora d’etiquetes, sistema
de lubricació mínima i cinta transportadora de virutes.
1 Serra de tall de doble capçal CNC EMMEGI PRECISSIONS
RS600 (DISC Ø600mm), amb mesurador d’altura de perfil,

impressora d’etiquetes, sistema de lubricació mínima i cinta
transportadora de virutes.

1 Serra de tall de doble capçal TEKNA TK 145/10.
1 Centre de mecanitzat TEKNA 427/8 amb canviador

automàtic d’útils i doble zona de treball.

2 Centres de mecanitzat EMMEGI SATELLITE XT de mandril
vertical i muntant mòbil de 5 eixos CNC.
2 Centres de mecanitzat EMMEGI COMMET 6 de 4 eixos CNC per
a mecanitzat de barres de fins a 7,7 m.
2 Serres verticals de panells ELCON 215 DS.
2 Cisalles hidràuliques de tall pendular AJIAL CS630.
1 Cisalla hidràulica de tall pendular ZS.

Magatzem intel·ligent T MATER LONGSTORE amb capacitat
de 56 calaixos per a 42,6 m3 d’alumini (28 Tm alumini).
1 Plegadora CNC SCHRODER Multi PowerBend3200x2.
1 Premsa plegadora hidràulica AJIAL PPH909 de 90 Tn.
1 Premsa plegadora hidràulica BLECKEN de 120 Tn.
2 Copiadores (1 de doble capçal).
2 Ensambladores (ingletadores).
2 Màquines d’encolar.
2 Manipuladores ingràvides de vidre ATIS.

Bancs d’ensamblatge, envidriament i verificació.
Màquines d’embalatge vertical.
Màquines de tall d’acer MECAL.
Màquines de tall d’acer FAT semiautomàtica.
Ventoses pneumàtiques per a la manipulació de vidres de
fins a 1.000 kg.
Punxonadores i premses d’acer.

Ells ja confien en
GARCIA FAURA
Promotores i constructores locals i multinacionals
porten anys confiant en GARCIA FAURA. El resultat
d’aquesta confiança són els centenars d’edificis que
hem projectat plegats.
I el més important: la satisfacció d’haver contribuït al
desenvolupament de l’arquitectura global i el benestar
diari dels usuaris d’habitatges, hotels, equipaments
públics i edificis corporatius.
Gràcies per deixar-nos fer-ho possible!

info@garciafaura.com

www.garciafaura.com
BARCELONA
CARRER RAURELL, 37. POLÍGON CAMÍ RAL
08850 GAVÀ (BARCELONA).
TEL. 0034 93 662 14 41
MADRID
APARTADO POSTAL 14697
28080 MADRID. ESPAÑA
FRANCIA
22 RUE DE LA FÉDÉRATION
75008 PARIS. FRANCE
france@garciafaura.com
COLOMBIA
CALLE 93 # 12 – 54 OFICINA 407
BOGOTÁ DC. COLOMBIA
colombia@garciafaura.com

