A NOSSA MISSÃO
A nossa empresa tem como atividade principal
o desenvolvimento e a produção de ferragens
para arquitetura.
Criar no mercado uma imagem de empresa
de referência no setor. Colaborar com os nossos
clientes de forma a corresponder a todas
as suas expetativas.

A NOSSA VISÃO
Ser uma referência internacional no setor de
atividade, alinhada com as melhores práticas do
mercado ao nível da produtividade,
com uma permanente inovação, assumindo assim
uma identidade forte, reconhecida na competência
técnica através do fornecimento de um serviço
de excelência aos seus clientes e à comunidade.

OS NOSSOS VALORES
Reconhecendo que a construção de uma
identidade e cultura fortes são determinantes
para a concretização dos desaﬁos a que se
propõe, a JNF compartilha os seguintes valores:

OS NOSSOS OBJETIVOS

Ambição
Ânsia sempre renovada de fazer mais e melhor,
encarando o presente e o futuro com otimismo
e conﬁança, assumindo de forma determinada e
comprometida novos desaﬁos que contribuam
para o crescimento da empresa.

e arquitectura, quer nacionais quer
internacionais. Procura contínua de novos
produtos e soluções em ferragens para a
arquitectura que nos coloca como empresa lider
e de referência no setor.
O nosso extenso catálogo, bem como o desenho
cuidado das nossas peças, criadas pelo nosso
departamento de Design ou mesmo criatividade
de Designers fora dos nossos quadros, a
permanente evolução da nossa linha, têm-nos
colocado como empresa líder no mercado
nacional e internacional.

Integridade
Opção pelo caminho que reforce os princípios de
honestidade, verdade, lealdade, retidão e justiça,
na conduta diária de todos.

Temos permanentemente em desenvolvimento
uma quantidade considerável de novos projetos,
estando sempre disponíveis para novos desaﬁos.

Investigação e desenvolvimento de
produto
Ao longo do nosso percurso, criamos vários
setores dos quais destacamos o de investigação
e desenvolvimento de produto ( I&D ) que já
recebeu vários prémios de desenho e menções
de destaque em revistas do setor de decoração

0 NOSSO COMPROMISSO
A Administração conta com todos os colaboradores para
a concretização deste projeto e assume o compromisso
de cumprir todos os requisitos legais aplicáveis à
empresa e a melhoria contínua do sistema de gestão.

Qualidade
Pilar base da empresa e a melhoria contínua do
produto, gestão rigorosa, fornecimento de
serviço de elevado nível de exigência.
Produtos concebidos e reunindo características
de acordo com as nomativas internacionais.

1 Melhoria contínua do desempenho da empresa;
2 Satisfação dos nossos clientes;
3 Aumento da presença no mercado nacional e
internacional;
4 Bem-estar e satisfação de todos os colaboradores;
5 Melhoria da competência dos nossos colaboradores;
6 Crescimento sustentado da empresa;
7 Prevenção da poluição e proteção do ambiente;
8 Prevenção das lesões e afeções da saúde.
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CERTIFICATIONS

IQNET
THE INTERNATIONAL
CERTIFICATION NETWORK.

APCER
THE QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM OF JNF.
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