Beste zerbitzu dimentsio bat

20 URTE BAINO GEHIAGO
MAILA ALTUKO KONPONBIDEAK
BERMATZEN

“KALITATEZKO ZERBITZU OSO BAT ESKAINTZEN DUGU, NEURRIRA EGINDAKO
KONPONBIDE PROFESIONALAK EMANEZ”
• GARBIALDI GARA
20 urte baino gehiagoko ibilbidea daukagu. Esperientzia horrek eta
gure bezeroek adierazten duten asebetetzeak berme osoa ematen
digu, etengabe garatzen ari den puntako enpresa dinamiko bezala.
Egunez egun egiten dugu lan gure bezeroei kalitatezko zerbitzu
bikainak emateko helburuarekin. Horretarako, zuzendari eta langilez
osatutako lan-talde profesional on bat daukagu eta baliabide material
eta lanerako sistema berritzaile eta eraginkorrenak erabiltzen
ditugu.
Garbialdin badakigu zein garrantzitsua den proiektu bakoitzaren
eskakizunetara egokitzea eta gure bezeroen beharrizanak berme
osoarekin asetzea. Gure enpresaren jarduera hainbat arlotan
banatzen da; hala nola eraikinen barnealdeak eta bideak garbitzea,
hondakin ez arriskutsuak jasotzea, lorezaintza, osasun zentroetako
garbiketa, sukaldeetan laguntza teknikoa ematea, gizarte arloa,
mantentze-lanak, aire girotua eta izurriteen kontrola, besteak beste.
Horregatik, gure negozio-filosofia honetan oinarritzen da: balio
korporatiboekiko errespetua eta arauak ondo eta zorrotz betetzea.
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• KALITATE ETA INGURUMENAREKIKO KONPROMISOA
Lehentasunezkotzat jo ditugun sei interes-taldeekin harremanak
bultzatzen ditugu: bezeroak, barneko langileak, gizartea, akzionistak,
hornitzaileak eta laguntzaileak; gure enpresan konfiantza eta segurtasuna
izan dezaten, etengabeko hobekuntza ziurtatuz gure kudeaketa sistemen
baitan.
Konpromiso horrek esan nahi du gure zerbitzu guztiak honela ematen
ditugula:
· Teknologia egokiaren bidez eta gure bezeroei erantzun azkar eta
eraginkor bat bermatzeko aurreikusitako denboran.
· Aplikatutako baliabideetan errentagarritasun handiena lortuz.
· Indarreko legeria zorrotz betez, ahalik eta gorabehera gutxien
izateko gainbegiratze-prozesu egokiarekin.
· Baliabide naturalak arrazoiz eta modu eraginkorrean erabiliz,
hondakin, isurpen eta isurketa ahalik eta gutxien eraginez.
· Kudeaketa egokia eginez, baita materialak birziklatuz eta berrerabiliz ere.
· Ziurtagiri hauek eskatzen dituzten estandarrak betez: ISO 9001
Kalitatea, ISO 14001 Ingurumenarekiko Errespetua eta OHSAS-18001
Segurtasun eta Osasun Okupazionala, beste batzuen artean.

• KUDEAKETA ETIKOAREN POLITIKA
Gure politikaren barruan gure enpresaren egitekoa, ikuspegia eta balio korporatiboak daude. Oinarrian, ziurtatu behar dugu ondo beteko ditugula
ordenamendu juridikoa eta jarduera-arlo bakoitzeko praktika onak, eta era berean, gizarte eta ingurumen arloko legeria ondo betetzen duten enpresa
laguntzaile, kontratista edo hornitzaileak aukeratuko ditugula.
Halaber, kudeaketa sistema etikoaren jarraipena egiteko mekanismoak ezarri ditugu, autokontrolean eta ardurak eman eta kudeaketa gainbegiratzeko
prozeduren erabileran oinarrituta. Gure ekintzei sostengua emateko, Hizkuntza Kudeaketaren Kalitate Sistema bermatzen duen BIKAIN ziurtagiria daukagu,
baita Kudeaketa Etiko eta Arduratsuaren SGE21 ziurtagiria ere. Era berean, gure langileen prestakuntza, sentsibilizazio eta motibaziorako neurriak ezarri
dira, Garbialdik giza baliabideen kudeaketa etikoarekiko daukan konpromisoa berresteko. Honetan oinarritzen da: laneko eta arriskuen prebentziorako
araudia betetzea; langileen hautaketan eta tratamenduan berdintasuna bermatzea, sexu, talde etniko edo beste edozein ezaugarri sozialen araberako
bereizketarik gabe; lana eta familia-bizitza bateragarri egiteko neurriak hartzea, horri dagozkion beharrak aintzat hartuz eta konpromisoak betez.
Ziur gaude zintzotasunez, diziplinaz, errespetuz, puntualtasunez eta gure bezeroenganako hurbiltasunez lan eginez, gure lidergo posizioa mantenduko
dugula, eta aliatu ezin hobea izango gara zuen helburuak lortzen laguntzeko, ahalik eta modu eraginkor eta produktiboenean.

Fabricación de bolsas de plástico
Bolsas de basura • Sacos industriales • Bolsas para el comercio • Bolsas biodegradables

Reciclamos para cuidar el medio ambiente
y atendemos sus necesidades desde pequeñas cantidades
hasta el gran consumo

Pol. Belako. C/ Torroto Bidea, 3. 48100 Mungia (Bizkaia)
Tel. 944 980 505 – Fax 946 748 265
E-mail: bolsascastresana@bolsascastresana.es
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INSTALAZIOEN GARBIKETA
“INSTALAZIO MOTA GUZTIEN GARBIKETAZ ARDUTZEN GARA, GURE BEZEROAK
GARRANTZITSUENAZ ARDURATU DAITEZEN: BEREN NEGOZIOA”

Gure zerbitzu-multzoaren barruan hauek daude, beste batzuen artean:
• Bulego, industria, komunitate eta abarren garbiketa eta mantentzelana.
• Garbiketa Orokorrak.
• Kristalen Garbiketa.
• Zoruen Tratamendua: bigunak - gogorrak - ehunezkoak.
• Leunketak eta kristalizatzeak edo beiraztatzeak.
Makinarik berrienak eta langile-talde kualifikatua dauzkagu lan horiek
guztiak egiteko.
Gure enpresa jardueren artean, zerbitzuak ematen ditugu Udaletxeetan,
Ikastetxeetan, Industrietan, Erakunde edo Organismo Publiko nahiz
Pribatuetan, Ostalaritzan eta beste askotan, garbiketa-beharrizanei
konponbide azkarra eta eraginkorra emanez, kosturik txikienean.
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Eraikinetan eta lokaletan egiten dugun garbiketaren ezaugarri nagusia
hauxe da: gure bezeroek erabiltzen dituzten lekuak egoera ezin hobean
uztea, bai kalitatez, bai garbitasunez.
- Atariak.
- Zoladurak, oro har.
- Eskailerak - Eskubandak - Barandak.
- Eskailera mekanikoak.
- Igogailuak.
- Gainazal bertikalak.
- Kristalizatzeak - Leunketak - Distirarazteak - Desugerketak.
- Moketak - Alfonbrak - Tapizak.
- Garbigelak - Komunak - Aldagelak.
- Kristalak.
- Urreztatuak eta metalak.
- Altzariak, oro har.

Empresa certiﬁcada
desde 1999

Desde 1987 trabajando por un mundo más limpio
25 años equipando profesionales
Residencial Ronda 14 local 1. 13004, Ciudad Real · Tel.: 926 221 597 / 926 229 700
cial-corrales@telefonica.net · www.comercialcorrales.es
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OSASUN ZENTROETARAKO
KONPONBIDEAK
“OSASUN ZENTROEI
ZERBITZU-SORTA ZABAL BAT
ESKAINTZEN DIEGU, EMAITZA
BIKAINEN BERMEAREKIN
ETA XEHETASUN GUZTIAK
ONDO ZAINDUZ”

GURE ZERBITZUEN ARTEAN HAUEK DAUDE:
• Arrisku handi, txiki eta ertaineko guneen garbiketa eta mantentze-lana.
• Kirurgia guneen garbiketa.
• Zoruak garbitzeko sistema laua.
• Desinfekzioak.
• Aire girotuaren hodien garbiketa.
• Hozte-dorreen garbiketa.
1. OSPITALEKO GARBIKETA ARAZOAK
Arlo espezifiko bakoitzari konponbideak eskaintzeko, kontuan hartzen
ditugu beti aspektu hauek:
· Ospitale-infekzioa.
· Epidemiologia-oinarriak.
· Infekzio-iturriak.
· Transmisio-mekanismoak.
· Prebentzio-sistemak.
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2. OSPITALEAK GARBITZEKO ETA DESINFEKTATZEKO SISTEMAK
Instalazio mota horien aspektu kritikoak ebaluatzen ditugu.
2.1 Ospitaleko garbiketa eta desinfekzioaren garrantzia.
2.2 Eskuak garbitzea.
2.3 Ospitaletan erabili beharreko garbiketa teknikak.
· Ekorketa bustia.
· Zoru-garbiketa laua.
· Paperontziak eta edukiontziak hustea.
2.4 Gune ezberdinak garbitzeko metodologia.
· Arrisku gutxiko lekuen garbiketa eta desinfekzioa:
· Arrisku altua.
· Arrisku ertaina.
· Arrisku baxua.

3. DESINFEKZIOA
3.1 Desinfekzio sistema ezberdinak.
· Eragile kimiko bidezko desinfekzioa.
· Eragile fisiko bidezko desinfekzioa.
· Erradiazio bidezko desinfekzioa.
3.2 Esterilizazioa.
3.3 Ospitaleko desinfektatzaileak.
4. HONDAKIN SANITARIO MOTA GUZTIAK BILDU
ETA DEUSEZTATZEA

www.interclym.com

902 100 364

944 531 955
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HIRI HONDAKIN
SOLIDOEN BILKETA • BIRZIKLATZEA

“GAITASUN HANDIKO LANGILEAK ETA BALIABIDE TEKNIKO ONAK DITUGU HIRI
HONDAKINAK JASO ETA BIRZIKLATZEKO LANETAN EMAITZA ONAK BERMATZEKO”
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Garbialdin esperientzia handia daukagu honakoak kudeatzen:
• Hondakinen bilketa.
• Hondakinak garraiatzea.
• Lurpeko edukiontzien bilketa.
• Edukiontzien garbiketa eta desinfekzioa.
GURE ZERBITZUEN ARTEAN HAUEK DAUDE:
1. Etxean eta merkataritza-jarduera arruntetik sortzen diren hondakinak eta zaborrak
bildu eta garraiatzea.
2. Establezimendu komertzial, ostalaritza, erakunde profesional eta abarretako zaborrak
bildu eta garraiatzea.
3. Herrietako azoka, azoka txiki eta abarretatik sortzen diren hondakinak bildu eta
garraiatzea.
4. Tresnak, altzariak eta bestelakoak bildu eta kartoladun kamioietan garraiatzea.
5. Edukiontziak garbitu, desinfektatu, mantendu, berriak ipini, zaindu eta konpontzea.
6. Edukiontziak jartzen diren lekuak garbitzea.

,
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LOREZAINTZA
“ADITUAK GARA BERDEGUNEAK ZAINTZEN ETA MANTENTZEN ETA HORIEK ONDO
APROBETXATZEKO PROIEKTUAK GARATZEN DITUGU”

• Lorategien proiektuak, diseinua eta garapena.
• Lorategien mantentze-lana.
• Azokak apaintzea eta muntatzea.

• Kanpoko eta barruko jardinerak.
• Landaketak eta inausketak.
• Belar-sastraken garbiketa.

Lavanderías El Cantábrico, S.L
Polígono Industrial el Campillo, Fase I, Pabellón 45
48500 Abanto y Ciervana (Vizcaya)
Tlfno. 946 363 899
Mvl. 664 568 958
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OSTALARITZA
“EGUNEZ EGUN GURE BEZEROEN ONDOAN EGONGO GARA, HAIEK, ERA BEREAN,
BEREN BEZEROEN ASEBETETZEA LOR DEZATEN”

• Sukalondo eta jantoki zerbitzua.
• Sukalde zerbitzua.
• Garbitegi zerbitzua eta arropa zuria.

Si tienes cualquier montaje que organizar
llama a JC2000, NO TE DEFRAUDARÁ,
años de experiencia nos avalan
www.jc2000.biz
-ALQUILER, TRANSPORTE Y
MONTAJE DE STANDS PARA
EXTERIOR E INTERIOR
-ALQUILER DE MOBILIARIO
-PRODUCCIÓN DE EVENTOS
-PERSONAL DE APOYO
-TRANSPORTES
-ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
Teléfono: 944 966 444
Teléfono 2: 944 967 842
Fax: 944 967 869
E-mail: info@jc2000.biz

• Logelen garbiketa.
• Kanpoalde eta aparkalekuen garbiketa.
• Hiri-hondakin solidoak jasotzea.

LAVANDERÍA
INDUSTRIAL
ARRIAUNDI, S.L

Más de 20 años de experiencia
PG ARRIAUNDI,7B
48215 IURRETA
pedroizurzalongarte@hotmail.com
946201903
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BIDEEN ETA
OBREN GARBIKETA
“MAKINA ETA IBILGAILU
BEREZIAK DITUGU
HIRIGUNEEN GARBIKETA
SAKONA EGITEKO”
Gure zerbitzuen artean hauek daude:
• Garbiketa mekanikoa eta eskuzkoa.
• Galtzaden garbiketa, ura botatzeko makinen bidez.
• Hiri-altzarien garbiketa.
• Fatxada eta pintada garbiketa.
• Euri-uren sarearen garbiketa.
• Saneamendu sarearen garbiketa.

TINTORERÍAS Y LAVANDERÍAS

MIREN

Especialistas en lavado y lavado en seco

42
nos diferencian
años de
experiencia

en

rapidez
y

eficacia

Limpiamos las alfombras con ozono, tratándolas
según los criterios de la norma de calidad ISO 9001
empleando productos respetuosos
con el medio ambiente
Tintorerías:
Txomin Garat, 11 - 13. Txurdinaga (Bilbao) - Tlf.: 94 411 28 56
Oletxe Kalea, 29. Urdánsolo (Bizkaia) - Tlf.: 94 456 18 90
Email: tlmiren@hotmail.com
Lavandería:
Oletxe, 2. Usánsolo
José Ángel García Iragorri - 655 707 208
María Dolores Fernández Ilardia - 655 707 207
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ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA
EMATEKO ZERBITZUA •
HIRUGARREN ADINEKO
PERTSONENTZAKO EGOITZAK
“GURE ZERBITZUAREN
BEREIZGARRIAK HAUEK IZAN
BEHAR DIRA: KALITATEA,
GIZATASUNA ETA EGUNEROKO
GESTIOETAN LAGUNTZA
BEHAR DUTEN PERTSONEI
AUKERAK EMATEA”
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GURE ZERBITZUEN ARTEAN HAUEK DAUDE:
• Hirugarren adineko pertsonentzako egoitzen kudeaketa.
• Etxez etxeko laguntza udalerrietan.
• Hirugarren adineko pertsonentzako garraioa.

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA
Izen horrekin, Garbialdik beren kabuz baliatu ezin diren pertsonentzako
zerbitzuak barne hartzen ditu. Helburu nagusia zera da, pertsona horiek
ahalik eta denbora luzeena etxean egon ahal izateko aukera ematea,
baldintza egokietan eta zentro batera joan beharrik gabe.

EGOITZEN KUDEAKETA · HIRUGARREN ADINA
2001etik egoitza, eguneko zentro eta etxez etxeko zerbitzuen kudeaketa
ere garatzen dugu.
Helburua da uneoro laguntza teknikoak ematea, mendetasun-maila
desberdinak dituzten pertsonei zerbitzua ematea bermatzeko.

Etxez etxeko laguntzaren barruan egiteko hauek daude:
· Zainketa eta arreta pertsonala.
· Etxeko garbiketa orokorra, erosketak egitea, janaria prestatzea,
garbitzea eta arropa lisatzea, beste lan batzuen artean.
· Laguntza jasotzen duenarentzat mesedegarriak izan daitezkeen beste
gestio batzuk egitea.

Garbialdik gure komunitateko pertsonen ongizatea eta bizi-kalitatea
hobetu nahi ditu, etengabe aldatzen eta hobetzen ari den giza zerbitzu
eta baliabide teknikoen bidez.

Helburua, betiere, pertsonak berak dituen baliabideei laguntzea da, eta
dituen mugak konpentsatzea, bere kabuz moldatu daitekeen arloetan
sartu gabe.

HIRUGARREN ADINEKO PERTSONAK EDO
URRITASUNEN BAT DUTENAK GARRAIATZEA
Garraio zerbitzu profesional bat eskaintzen dugu,
hirugarren adineko edo urritasunen bat duten pertsonen
beharrizanetara egokitutako ibilgailuekin.

ELABORACIONES MINI CELULOSA SL

Horrela izanik, modu seguru eta egokian lekuz aldatzea
bermatzen dugu, gure langileen laguntzaz eta gure betiko
ezaugarria den adeitasunez.

Traspaso de Mercancías, S.L.
Suministros industriales de: celulosa, químicos, útiles de limpieza

POL. IND. LITUTXIPI C/ ALANGUA NAVE, 14 - 01200 AGURAIN-SALVATIERRA - TEL: 945 312 282 FAX: 945 300 960
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IZURRITEEN KONTROLA • 3D TRATAMENDUAK
“IZURRITEAK SEGURTASUNEZ KONTROLATZEKO, BAITA HORIEN ONDORIOZ
GERTATUTAKO KALTEAK KONPONTZEKO ERE”
3D tratamenduak izurrite batzuek sor ditzaketen kalteak aurreikusi, tratatu eta konpontzeko erabiltzen dira. Garbialdin tratamendu azkarrak eta
eraginkorrak bermatzen ditugu, baita seguruak ere, gure bezeroentzat eta beren langile, familia eta animalientzat.
Zerbitzu hauek eskaintzen ditugu:
• Desinfekzioa.
• Intsektuak hiltzea.
• Arratoiak hiltzea.

IBAUTO

CONCESIONARIO OFICIAL

Barrio Cotorrio, 54
48540 Abanto
Tels. 619 246 622
661 964 736
garbilosansl@hotmail.com
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Vega de Galindo, s/n
48910 SESTAO (BIZKAIA)
Teléf. 944186060 · Fax. 944186061
www.ibauto.com

AIRE GIROTUA
“GURE KALITATE SAILAK LAGUNDUTAKO ZERBITZUA DA, ERAIKIN ETA ESPAZIO
ITXIETAN AIRE OSASUNGARRIA ARNASTEKO HELBURUAREKIN”
Gure zerbitzuen artean hauek daude:
• Aire girotuaren sistema garbitzea.
• Legionellaren aurkako tratamendua.
• Hozte-dorreen garbiketa.

Aire Tratamendurako Unitateek (UTA) arreta berezia eskatzen dute, horiek
direlako azken finean arnasan hartzen dugun airea tratatzen dutenak.
Difusoreak eta saretak ere garrantzi handikoak dira, horietatik pasatzen
baita zuzenean arnasten dugun airea, kutsatua nahiz garbia izan.

Aireztapen eta aire girotuaren sistemek duten higiene eta osasun egoera
baloratzen dugu, betiere UNE 100012/2005 ARAUA betez. Sistema
horiek egiaztatu ondoren, hodien barruko aldea garbituko da; garbiketa
horrek etapa bat baino gehiago izaten ditu instalazioaren, egoeraren eta
bezeroak dituen premien arabera.

Garbialdik teknologiarik aurreratuena du arlo horretan, bai aipatu
den garbiketa egiteko, bai kasu bakoitzean behar diren desinfekziotratamenduak egiteko. Prozesu horiek guztiak bukatu ondoren, langile
kualifikatuek gainbegiratuko dituzte eta dagozkion ziurtagiriak egingo
dituzte.

Concesionario Oficial

www.automovilesgalindo.com
Vega de Galindo, s/n. 48910 Sestao (Bizkaia)
automovilesgalindo@automovilesgalindo.seat.es
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KALITATEA, BERRIKUNTZA ETA GIZARTE ERANTZUKIZUNA
“MERKATU HAU OSO LEHIAKORRA DA ETA BERRITU BEHARRA DAGO. MOTIBAZIO
HORREK ERAGINDA, SISTEMA BERRIETAN INBERTITZEN JARRAITZEN DUGU, GURE
BEZEROEN BEHARRIZANAK ASETZEKO”
Garbialdi izan da sektoreko lehenengo enpresa aldi berean arau hauetan oinarritutako kudeaketa sistemak ezartzen: Kalitatearen ISO 9001 ziurtagiria,
Ingurumenaren ISO 14001, Segurtasun eta Osasun Okupazionalaren OHSAS 18001 Kudeaketa sistema, Hizkuntzen Kudeaketaren Kalitaterako BIKAIN
Ziurtagiria eta Kudeaketa Etiko eta sozialki arduratsua egiteko SGE21.
Era berean, etengabeko berrikuntzaren aldeko apustua egin dugu eta hobetzeko hiru aukera mota identifikatu ditugu:
• Gure emaitzak aztertu eta gure prozesuak berrikusita.
• Gure bezeroak izan litezkeenen premiak aztertuta.
• Sektoreko joerei aurrea hartuta.

ADYMA
alimentación, s.l.
Lotes Navideños
con productos de gran calidad y
garantizados

[

609 08 94 21
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ETENGABEKO PRESTAKUNTZA ETA HOBEKUNTZA
“HAZTEN ETA GURE SEKTOREKO LIDER IZATEN JARRAITZEKO, GAKOA DA
ETENGABEKO IKASKUNTZA ETA HOBEKUNTZAREN IKUSPEGIA IZATEA”

Garbialdin badakigu pertsonak direla gure enpresaren aktibo nagusiak,
eta horregatik, hasieratik izan dugu etengabeko prestakuntza sustatzeko
ardura. Hori baita gure langileen garapen profesional handiena lortzeko
bidea.
Ikuspuntu estrategikotik begiratuta, prestakuntza sailak enpresako
arlo eta produktu guztiekin lankidetzan dihardu, garapen arloak batera
lantzeko.

Lan arlo hauen bidez balioa sortzen dugu:
· Garbiketa.
· Segurtasuna.
· Gizarte eta osasun zerbitzuak.
· Ingurumena.
· Mantentze-lanak.
· Laguntza zerbitzuak (atezainak, zelariak…).

Este Catálogo MultiMedia
ha sido diseñado y producido
por JS España

www.jsespana.es

Lee este código
para visitar nuestra web
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Beste zerbitzu dimentsio bat
Garbialdi, S.A. - Bulego Zentrala
Elguero industrialdea, Trapaga - 6A lantegia
Ugarte Galindo errepidea, z/g
48510 TRAPAGARAN
Tel.: 94 472 20 25
Faxa: 94 472 21 49
E-posta: garbialdi@garbialdi.com

www.garbialdi.com

• Concept: JS Media Tools A/S • 4149 • www.jsespana.es

Espainiako Ordezkaritza Komertzialak:
Madril - Santander - Valentzia - Bartzelona

