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A Echo Precast Engineering obtém a 
certificação ISO 9001:2015 
Esta conquista mostra o compromisso da empresa com a 
qualidade e a excelência 
 
Houthalen, Bélgica – A Echo Precast Engineering, designer e fabricante de máquinas e 
equipamentos para a produção de elementos de concreto protendido pré-moldado, obteve 
com sucesso a certificação ISO 9001:2015 para seu Sistema de Gerenciamento de Qualidade de 
design, produção, vendas e pós-vendas de máquinas e equipamentos. 
 
A ISO 9001:2015 é a norma internacional que especifica os requisitos do Sistema de 
Gerenciamento de Qualidade (QMS). Essa norma é usada por empresas que focam o 
fornecimento de produtos e serviços consistentes que atendam às necessidades de clientes e 
também para aplicar requisitos estatutários e normativos. 
A Echo Precast Engineering tem um forte compromisso com a excelência do processo e, assim, 
tornou publicamente explícito para clientes e fornecedores do mundo todo que ela é uma 
empresa que busca qualidade em todos os seus processos para melhor atender seus clientes. 
 

A ISO 9001:2015 certifica e reconhece os mais altos padrões de qualidade da 
Echo Precast Engineering, focando a excelência do desempenho e a inovação. 

 
“É uma honra obter esta prestigiosa certificação, que comprova nossa cultura de trabalho em 
equipe, alto desempenho e compromisso com clientes no mais alto nível”, disse Sabine 
Erspamer, Diretora Gerente. “É uma prova factual do trabalho árduo da equipe Echo, de nossos 
funcionários que oferecem continuamente este nível reconhecido de excelência todos os dias”, 
disse Stef Verhelst, Diretor Gerente da Echo Precast Engineering. 
 
As normas da ISO são revisadas regularmente para garantir que seus requisitos reflitam as 
melhores práticas para organizações e as demandas de clientes em um mercado dinâmico. Para 
obter mais informações, acesse www.certification.bureauveritas.com/ 
 
Sobre a Echo Precast Engineering 
 
A Echo Precast Engineering, com sede em Houthalen (Bélgica) desenvolve e fabrica máquinas e 
equipamentos para a fabricação de peças de concreto pré-fabricado e protendido. Com o nosso 
know-how técnico e os nossos serviços de engenharia estabelecemos o nosso renome mundial 
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ao longo dos anos. Combinamos a nossa longa experiência com soluções sob medida e 
oferecemos aos nossos clientes as vantagens competitivas que eles precisam. Para obter mais 
informações, acesse www.echoprecast.com 
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