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A NOSSA MISSÃO
Garantir a produção e distribuição de
ferragens para construção e mobiliário
que solucionam a maior parte das
exigências dos projetos de arquitetura
contemporânea e de reabilitação, com
especial atenção à satisfação dos
nossos clientes.

OS NOSSOS VALORES
Reconhecendo que a construção de uma
identidade e cultura empresarial fortes são
determinantes para a concretização dos
desaﬁos a que a JNF se propõe, mantemos os
padrões de qualidade elevada nos nossos
produtos e serviços de apoio ao cliente.
Ambição
Ambição e empenho
para fazer mais e melhor, encarando
o presente e o futuro com ousadia e conﬁança
e assumindo, de forma determinada e
comprometida, novos desaﬁos que contribuam
para o crescimento da empresa.
Integridade
Opção pelo caminho que reforce os princípios
de honestidade, verdade, lealdade, retidão e
justiça, na conduta diária de todos.
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 sector
de decoração e arquitectura, quer nacionais
quer internacionais.

A NOSSA VISÃO
Ser uma referência nacional e
internacional no setor onde exercemos
atividade, apostando na tecnologia,
inovação, funcionalidade e design,
aliados à responsabilidade
Ambiental e Social.

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.
Temos permanentemente em desenvolvimento
uma quantidade considerável de novos projetos,
estando sempre disponíveis para novos
desaﬁos.
Qualidade
A empresa estabelece relações de parceria com
outras marcas ligadas ao sector, dando-nos
uma amplitude enorme quanto a gama de
produtos, complementando a nossa divisão
de produção.
A nossa empresa emprega directamente
cerca de 50 pessoas, contudo, devido
à subcontratação que utilizamos de forma
cuidada, com um rigoroso controlo de
qualidade de acordo com a NP EN ISO 9001,
temos uma capacidade de resposta equiparada
a empresas de maior dimensão.
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OS NOSSOS OBJETIVOS
1. Prevenção da poluição e proteção
do ambiente;
2. Fornecer condições de trabalho seguras
e saudáveis para a prevenção de lesões e
problemas de saúde, eliminar perigos e
reduzir riscos de SST, com a consulta e
participação dos trabalhadores;
3. Melhoria contínua do desempenho
da empresa;
4. Satisfação dos nossos clientes;
5. Aumento da presença no mercado
nacional e internacional;
6. Melhoria da competência dos nossos
colaboradores;
7. Crescimento sustentado da empresa;
8. Bem-estar e satisfação de todos os
colaboradores.

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,
satisfazer as obrigações de conformidade
e promover a melhoria contínua
do sistema de gestão.

JNF ESPANHA
Oﬃce / Showroom
JNFmyStore Carrer Bruc, 77 Local dch.
08009 Barcelona, Espanha
Tel: +34 932 504 047 / Fax: +34 934 674 500
jnf@jnfmystore.es / www.jnfmystore.es

WWW.JNF.PT

ALWAYS
MORE

EN

OUR MISSION
Ensure the production and
distribution of construction and
furniture ﬁttings that solve most of
the requirements of contemporary
architecture and rehabilitation
projects, with special attention
to the satisfaction of our customers.

OUR VALUES
Recognizing that the construction of a
strong identity and culture are decisive for
the realization of the challenges it proposes,
JNF shares the following
values:
Ambition Ambition and commitment to do
more and better, facing the present and the
future with boldness and conﬁdence and
assuming, in a determined and committed way,
new challenges that contribute to the growth of
the company.
Integrity
Option for the path that reinforces the
principles of honesty, truth, loyalty,
rectitude and justice, in the daily conduct of all.
Investigation and
product development
Throughout our journey, we have created
several sectors, including product research and
development (R&D), which has already received
several design awards and outstanding
mentions in magazines in the decoration and
architecture sector, both national
and international.

OUR VISION
To be a national and international
reference in the sector where we
operate, betting on technology,
innovation, functionality and design,
combined with Environmental and
Social responsibility.

Our extensive catalog, as well as the careful
design of our pieces, created by our Design
department or even the creativity of Designers
outside our staﬀ, the permanent evolution of
our line, have placed us as a leader in the
national and international market.
We are constantly developing a considerable
number of new projects, always being available
for new challenges.
Quality
The company establishes partnership
relationships with other brands linked to
the sector, giving us an enormous breadth
in terms of product range, complementing
our production division.
Our company directly employs around
50 people, however, due to the subcontracting
we use carefully, with a strict quality control in
accordance with NP EN ISO 9001, we have a
response capacity equivalent to companies of
much higher dimension.
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OUR GOALS
1. Pollution prevention and
environmental protection;
2. Provide safe and healthy working
conditions for the prevention of injuries
and health problems, eliminate hazards
and reduce OSH risks, with consultation
and participation of workers;
3. Continuous improvement of the
company's performance;
4. Satisfaction of our customers;
5. Increased presence in the national
and international market;
6. Improving the competence
of our employees;
7. Sustained growth of the company;
8. Well-being and satisfaction of all
employees.

OUR COMMITMENT
Management relies on all employees to carry
out this project and is committed to meeting
all legal requirements applicable to the
company, meeting compliance obligations
and promoting continuous improvement
of the management system.
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