Tenir cura de cada detall, donar servei, l’exigència en la qualitat,
l’orgull de formar part d’un equip, la capacitat d’adaptació,
voler millorar cada dia, l’ambició en la innovació, la passió per allò que fem...

Aquesta és la nostra Química Transparent,
l’ADN de Proquimia

Fa més de 45 anys, quan vaig crear
l’empresa, no podia imaginar fins a on
arribaríem, però gràcies a l’esforç, a
l’ambició i a la professionalitat de tot
l’equip, som una de les empreses amb més
presència en el nostre país dins el sector
de la higiene industrial i dels tractaments
químics.
En conseqüència, Proquimia ha aconseguit
un creixement progressiu, una posició
consolidada en el mercat i una trajectòria
reconeguda dins del sector.
A Proquimia mirem el futur amb decisió,
responsabilitat i entusiasme, per traçar
camins nous i per seguir creixent amb la
innovació com a pilar fonamental en els
nostres projectes.
President,
Josep Mª Onyós de Plandolit i Serrabou

Cristal·lina, neta, clara.
Així és la química transparent de Proquimia

Proquimia

Especialitats químiques per a
la higiene i per als tractaments
químics industrials.

A Proquimia fabriquem i comercialitzem especialitats químiques, a més
d’aportar solucions integrals que
contribueixin al progrés del sector
industrial i institucional i al benestar
dels nostres clients.
Gràcies a l’elevat grau d’especialització i a la relació qualitat-servei, ens hem convertit en una de
les empreses amb més presència
en el nostre país, hem esdevingut
l’empresa nacional líder en el sector de la higiene i dels tractaments
químics industrials.
La nostra especialització ens permet aportar solucions, aplicacions
i sistemes de gestió que s’adapten
constantment a un entorn cada vegada mes canviant, de manera que
oferim un excel·lent nivell tecnològic.

Així mateix, donem respostes específiques a cadascuna de les
problemàtiques dels clients, recomanem els productes que més
s’adapten a les diferents necessitats de cada empresa. Per a nosaltres, donar servei és molt més que
oferir productes excel·lents, també
formen part del nostre servei global la
relació amb el client i el compromís.
Treballem cada dia per aconseguir
un equilibri entre el manteniment
de la rendibilitat i la reducció dels
impactes en el medi ambient. Els
nostres productes, dissenyats per
ser utilitzats de manera segura i
efectiva, van dirigits als consumidors més exigents, amb la garantia
d’un futur sostenible, fruit d’un gran
respecte pel medi ambient.

1971 El 27 de novembre, Josep Maria
Onyós de Plandolit i Serrabou funda
l’empresa.
1978

Comença el camí de l’empresa
Proquimia Chile.

1992 Comencen les primeres
operacions a França, Portugal
i República Dominicana.

1997 Continuem l’expansió

internacional amb les primeres
activitats comercials al Marroc
i a Costa Rica.

1998 Aconseguim la certificació de
qualitat ISO 9001 i Suchel Proquimia
engega motors a Cuba.

Les nostres arrels

Ens subjecten a la terra,
ens donen energia i, alhora,
ens ajuden a créixer dia rere dia.

1999 Ens expandim a Mèxic.
2000 Creem la filial Proquimia Costa

Rica i Proquimia Dominicana.

2001 Aconseguim la certificació
de medi ambient ISO 14001.
Ampliem fronteres cap a Algèria,
Colòmbia i Veneçuela.

2002 Comencem les relacions
comercials amb Cap Verd.

2004 Posem en marxa Proquimia
Portugal Unipessoal, LDA, a Portugal.
2005 Aconseguim la certificació

del sistema de gestió de la salut i la
seguretat laboral, OHSAS 18001.
Ens expandim a Panamà amb
l’empresa Proquimia Internacional.

2007 Rebem el premi de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona, delegació
d’Osona, a la “Millor empresa en
l’àmbit de la innovació tecnològica”.

2008 Ens guardonen amb el premi
“Actividad investigadora en materia de
higienización y limpieza profesional”
que atorguen els Premis Nacionals de
Neteja en la seva II edició.
2009 Creixem cap a Tunísia.
2011 Neix Proquimia Productos do

Brasil, S. A., a Brasil.

2013 Arribem a Angola.
2014 Rebem el premi a la

“Responsabilitat Social Corporativa”
en la X convocatòria dels Premis de la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria
i Navegació de Barcelona, delegació
d’Osona.

2015 Ens atorguen el premi al
“Producte de l’any” en la categoria
de productes químics per al nostre
sistema Ecoconpack Bugaderia en
la IX edició dels premis nacionals
de la neteja. Menció especial per a
“Ecoconpack Bugaderia” en la I edició
dels Premis Catalunya d’Ecodisseny,
organitzats pel Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya. S’inicien relacions
comercials a la República de Mauricio.

2016 Proquimia estableix les primeres
relacions comercials en el mercat
asiàtic, amb presència a l’Índia i Dubai
a través de partners locals.

Avui Proquimia és
molt més que una
empresa química

L’expansió internacional és la base del nostre
creixement i una de les línies estratègiques que
defineixen l’empresa

Aquests són els nostres números
753 formulacions
i més de 1.400 referències

43.000 T

de producció anual

468

7.670

treballadors
arreu del món

clients actius

30.000 m

2

d’instal·lacions

Vendes nacionals i internacionals en milions durant el 2016:

Proquimia
al món
Seu
Centres productius
Delagacions

Seu
Vic (Barcelona)
Centres productius
Brasil
Costa Rica
Cuba
Xile
República Dominicana

Delegacions
Andorra
Angola
Argèria
Cap Verd
Colòmbia
Dubai
França
Índia
Marroc
Mèxic
Panamá
Portugal
República de Maurici
Tunísia
Veneçuela

TOTAL
GRUP

TOTAL
INTERNACIONAL

ESPANYA

81,2 €

34,7 €

46,5 €
Milions d’Euros

PROQUIMIA al mercat espanyol:*
1er fabricant de productes de neteja industrial a Espanya amb capital 100% nacional
*Font: Alimarket

Som l’equip
Proquimia
Tots compartim l’ADN Proquimia i això
és el més valuós que tenim, perquè el
que suma són les persones.

CENTRE
D’INVESTIGACIÓ
Centre d’investigació
L’emoció de descobrir alguna cosa
nova, de comprovar que el temps
i els recursos emprats donen els
seus fruits.

L’activitat de R+D+I de l’empresa es centra en el desenvolupament de
productes i sistemes innovadors, a més de prioritzar la reducció dels
impactes en el medi ambient durant tot el cicle de vida del producte.
El nostre centre d’investigació, situat a la seu central de Proquimia a
Vic (Barcelona), disposa de les instal·lacions següents:
•
Laboratori d’investigació i desenvolupament
•
Plantes pilot d’aplicació
•
Laboratoris d’assistència tècnica
•
Laboratori de control de qualitat
•
Laboratori d’anàlisi fisicoquímic d’aigües
•
Laboratori de control microbiològic
•
Laboratori d’enginyeria, on es porta a terme el desenvolupament
i les proves pilot dels sistemes de dosificació i control
Aquest laboratori el supervisa un equip tècnic especialitzat i
multidisciplinari: químics, biòlegs, enginyers, veterinaris, tecnòlegs
d’aliments, entre d’altres.
Una trajectòria que es tradueix en oferir al mercat solucions d’higiene
i de tecnologia química adaptades a un entorn cada vegada més
canviant.

CENTRE DE
PRODUCCIÓ
Centre de
producció
El pas essencial,
on les idees es fan realitat.

Proquimia disposa d’un centre de producció principal, situat a la seu
central a Vic (Barcelona) i equipat amb la tecnologia més avançada del
mercat. La zona de producció es divideix en diverses línies productives
que inclouen la fabricació de productes líquids, sòlids industrials
diversos, aglomerats per a bugaderia,... que s’envasen en formats
grans i petits. Cal destacar l’envasat en bosses encapsades (bag in
box) i en càpsules hidrosolubles.
Els altres centres de producció es troben a Brasil, Costa Rica, Cuba,
Xile i República Dominicana.
A Proquimia apostem per la qualitat en tots els nostres processos, per
la qual cosa des de 1998 disposem de la certificació de qualitat ISO
9001. Durant el procés de fabricació es porten a terme els controls de
qualitat necessaris per complir rigorosament els estàndards de qualitat
màxima que Proquimia exigeix.
A més a més, apliquem criteris de qualitat ambiental, reutilització i
reciclatge en tot el procés de producció; des de 2001 disposem de la
certificació mediambiental ISO 14001.
Al 2005 obtenim la certificació del sistema de gestió de la salut i la
seguretat laboral OHSAS 18001, a través de la qual es demostra un
compromís clar amb la seguretat del personal i es contribueix a crear
un lloc de treball més segur.

SOM
EXPERTS
EN...
Higiene institucional

Proquimia és la primera i única marca que presenta una proposta
integral per a la higiene institucional que inclou les solucions d’higiene
específiques per a cadascuna de les zones de negoci.
El nostre objectiu és optimitzar els costos d’higiene mitjançant la
utilització de productes i sistemes de gran eficiència, de manera que
es redueixin els costos de no qualitat a través de formació continua i
de servei preventiu, a més d’aportar millores que incideixin en la gestió
mediambiental, laboral i d’explotació dels nostres clients.
Ens dirigim a…
hostaleria, restauració, càtering, empreses de servei, bugaderies,
sanitat i geriàtrics, entre d’altres.
Amb solucions per a...
cuines, habitacions, zones comuns, banys, tractament d’aigües de
consum humà, tractament d’aigües recreatives, higiene personal i
higiene tèxtil.

SOM
EXPERTS
EN...
Indústria Alimentària

Proquimia ofereix les solucions d’higiene necessàries per assegurar
uns alts estàndards de qualitat quant a la neteja i la desinfecció de les
diferents fases de producció d’aliments.
El nostre objectiu és garantir la màxima seguretat alimentària mitjançant
la implementació i el funcionament correcte dels processos d’higiene,
de manera que es prioritza l’eficiència operacional i la sostenibilitat, per
protegir el vostre negoci i la vostra marca.
Ens dirigim a…
indústria làctia, indústria de begudes, industria d’aliments processats,
explotacions ramaderes, empreses de servei, entre d’altres.
Amb solucions per a...
neteges OPC, neteges CIP, lubrificació, neteja d’ampolles, desinfecció
ambiental, higiene del braguer, higiene d’instal·lacions ramaderes i higiene
personal.

SOM
EXPERTS
EN...
Tecnologia química

Proquimia disposa de solucions específiques i adaptades al gran nombre
de tractaments, processos i aplicacions presents en el sector industrial.
El nostre objectiu es centra a optimitzar els costos del procés, mitjançant
la utilització de la tecnologia més avançada i innovadora, orientada
a la consecució dels estàndards de qualitat més exigents, dins d’una
proposta personalitzada basada en la millora continua, la formació i un
servei tècnic altament especialitzat.
Ens dirigim a…
indústria del metall, concessionaris i tallers mecànics, estacions de
servei, petroquímiques i energètiques, entre d’altres.
Amb solucions per a...
fosfatació, galvanotècnia, alumini, desgreixament d’interfases, rentat i
manteniment del vehicle, manteniment industrial, circuits de refrigeració
i tractament de legionel·losi, conservació i manteniment de calderes,
dessalatge per membranes, tractament d’aigües residuals i higiene
personal.

LA INNOVACIÓ

			
és un dels valors
principals que defineix la filosofia de l’empresa i
l’ADN de Proquimia, i així es reflexa en la nostra
manera de treballar i entendre les necessitats
del mercat.
El caràcter innovador de Proquimia no es
centra únicament en l’aspecte tècnic, sinó
que també s’ha apostat de manera ferma per
la innovació a nivell organitzatiu mitjançant el
desenvolupament de departaments de servei
transversals a tota l’empresa, la creació de
comitès de desenvolupament de negoci, que
han permès trobar solucions globals per als
clients, i la figura del tècnic d’aplicació per
donar una resposta més eficaç i professional a
les necessitats dels mercats on som presents.
Aconseguir la satisfacció dels clients exigeix
no només fer les coses bé, també ens obliga
a pensar les coses millor per ser capaços de
generar idees noves, que ens permetin aportar
solucions i sistemes de gestió innovadors,
que s’adaptin a un entorn cada vegada més
canviant, oferint el millor nivell tecnològic,
la seguretat màxima per a l’usuari i un gran
respecte pel medi ambient.

Innovar és pensar de forma
diferent, trencant paradigmes i
anant més enllà del que ens puguem imaginar

LA SOSTENIBILITAT

és un element clau en l’estratègia
de negoci de Proquimia, de manera
que es controla qualsevol impacte
potencial sobre el medi ambient i la
seguretat de les persones, ja siguin
treballadors, clients o la societat en
general.
En conseqüència, el procés d’innovació permet desenvolupar productes
i sistemes mantenint un gran equilibri
entre l’eficiència productiva, la seguretat del procés i la reducció dels impactes mediambientals.
A Proquimia optem per l’ecodisseny al
llarg de tot el cicle vital dels productes,
a més d’aplicar els criteris més
estrictes quant a qualitat ambiental i
de mantenir-ne inalterada l’eficiència.
Per aquest motiu, la nostra aposta pels
productes concentrats, la reducció
dels envasos de plàstic, la disminució
de les emissions de CO2 i la reutilització
de materials és una realitat, com
també ho són els productes amb la
certificació ECOLABEL, destinada a
productes i serveis més ecològics i
respectuosos amb el medi ambient.

L’edat de la Terra és d’uns
4.470 milions d’anys i volem
que siguin molts més

Innovar es pensar de forma diferente,
romper paradigmas e ir más allá
de lo que nos podemos imaginar

LA PROXIMITAT, per a Proquimia

és estar amb els nostres clients on i quan ho
necessitin.
Això ens permet tenir la capacitat d’adaptar
les nostres solucions a les necessitats dels
clients, la qual cosa és una font d’informació
essencial i, per aquest motiu, un dels nostres
valors a mantenir. La clau per seguir el rumb
de la innovació i disposar de l’adaptabilitat
necessària per poder oferir les nostres millors
solucions és estar a prop dels nostres clients i
escoltar-los.
Creiem en la proximitat en el sentit més ampli:
proximitat amb els nostres socis, amb les
noves tendències del mercat, amb el talent
i la innovació, amb les institucions, amb els
proveïdors, amb l’equip Proquimia, amb el
nostre entorn i amb els nostres clients.

Estem a prop,
en l’espai i en el temps
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Troba’ns a...

