Fundada há 12 anos, a W7 apoia o seu espírito jovem e inovador na grande experiência e Know-how das
Torneiras Roriz S.A., um dos maiores e mais prestigiados fabricantes de torneiras na Industria Portuguesa.
Fabricante há mais de 40 anos e parceiro exclusivo em Portugal, dos produtos comercializados pela W7, a
Torneiras Roriz S.A. realiza uma gestão integrada de todo o seu processo produtivo de acordo com a EN
ISO 9001:2015, proporcionando a máxima qualidade dos produtos e serviços, com selo de qualidade
excecional e Made in Portugal.

CERTIFICADO
ISO 9001:2015 | NF/ ACS
Atua no mercado europeu, com um sistema de gestão certificado de acordo com a ISO 9001:2015, bem
como produtos certificados de acordo com a norma NF / ACS.
Este padrão de qualidade e exigência está patente na produção, pelo uso exclusivo de matérias-primas e
componentes de máxima qualidade.

O nosso foco é a qualidade do produto final e a
máxima satisfação e segurança do consumidor.

Superamos os padrões de qualidade internacionais,
pelo que as nossas torneiras, são unicamente
produzidas com ligas de latão de acordo com os
requisitos mais exigentes estabelecidos pela 4MS
Initiative (Four Members States), dos quais fazem
parte

a

Alemanha,

a

França,

o

Reino-Unido

(Grã-Bretanha) e os Países Baixos. Acreditamos nos
dividendos a médio/longo prazo de soluções mais
sustentáveis e cujo foco é sempre a proteção do
consumidor final.

REGULAMENTO

REACH

A preocupação com o cumprimento de todos os requisitos aplicáveis é transversal a todo o processo
produtivo, desde a seleção de fornecedores até ao consumidor final e serviço pós-venda.
Possuímos uma linha de Tratamento de Superfície totalmente padronizada e automatizada, que nos
permite um rigoroso controlo do processo, proporcionando um produto final com acabamentos de
excelência.
Apenas são utilizadas substâncias químicas e fornecedores que cumprem com a legislação nacional e
europeia do regulamento REACH.

ECOEFICIÊNCIA
Empenhamo-nos na conceção de produtos amigos do ambiente, que proporcionam uma máxima
otimização da eficiência de consumo e durabilidade, que nos permite apresentar ao mercado produtos
com baixos custos e um menor impacto ambiental associado à redução do consumo de energia e água.
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ECO FLOW

ECO TOUCH

Esta rara capacidade de fabrico integral é a chave para uma total garantia de qualidade, serviço e
versatilidade que permite à W7 satisfazer qualquer necessidade comercial, estética, estratégica e legal, à

PRODUZIDO POR

medida de cada parceiro e mercado.
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