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COELBO CONTROL SYSTEM, S.L. neix en el 1988 amb l'objectiu empresarial de l'aplicació 

de noves tecnologies en el sector de les electrobombes. Des de l'inici i amb una evolució 

tecnològica constant ha creat aparells per al seu funcionament automàtic, el seu control i la 

seva protecció, iniciant així una especialitat industrial, pionera en l'àmbit mundial, en el 

qual és un dels líders més significats. El seu constant esforç en R + D + I, ha permès 

l'obtenció de patents internacionals que li confereixen un valuós know how reconegut en 

l'àmbit específic del bombeig. Aquest esforç en R + D + I, ens dona al mateix temps, una 

facilitat d’adaptació versus els constants canvis / exigències del mercat. 

 

És política manifesta de COELBO CONTROL SYSTEM, S.L. continuar fabricant productes i 

proporcionant serveis d’una qualitat d’acord als requeriments i necessitats dels nostres 

clients, així com els requeriments legals i reglamentaris. Per això, no dubtarà en posar tots 

els mitjans al seu abast per assolir aquests objectius, i mantenir la reputació que la marca 

COELBO s’ha forjat en el mercat Nacional i Internacional al llarg dels anys. 

 

Igualment, és propòsit ferm de COELBO CONTROL SYSTEM, S.L. establir els sistemes que 

permetin avaluar, analitzar i emprendre les accions necessàries per a assolir la Millora 

Continuada de la Qualitat, minimitzant d’aquesta forma les pèrdues per falta de Qualitat i 

aconseguir alhora l’optimització dels seus costos associats. 

 

Per aquest motiu la POLITICA DE QUALITAT  de Coelbo Control System, S.L. ha de ser 

compresa, aplicada y mantinguda per tot el personal de l’organització amb el convenciment 

de que redundarà en benefici de tots i cada un de nosaltres. Per a això l’empresa posarà 

tots els seus esforços en disposar dels equips i mesures necessàries per a que això es 

compleixi, establint l’entorn adequat que garanteixi que les activitats s’efectuen sota les 

condicions més idònies i vetllant per la seguretat i salut de tots els seus treballadors.  
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