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01. companhia
história
A empresa é fundada em 1991, que iniciou suas operações na construção completa de obras civis e públicas
objeto social da sociedade.
Nosso campo, inicialmente focada na província de Pontevedra, fazendo obras rodoviárias, residencial, mista
de pavimentação betuminosa, esgoto, terraplenagem, oleodutos (e saneamento) e muros de contenção, tanto
no setor público e privado.
Ao longo do tempo nós estendemos nossas áreas de operação de toda a Comunidade galega, obtendo
grandes contratos, um produto de boa gestão, principalmente baseado no compromisso, experiência e
confiança para garantir um bom resultado de nossas ações.

evolução
Hoje a empresa é registrada como um empreiteiro de obras no Registo Oficial de Empresas classificado
número 46624R. Também encontrado registrados no Empreiteiro Geral e contratação com o número 2260.
SL NAROM em sua evolução foi adaptada para as necessidades de seus clientes sobre questões de qualidade,
tecnologia, treinamento e competitividade, fatores que dedica uma atenção especial como a chave para seu
sucesso e permanência.

Calidad + Ambiente
NAROM SL em 2001 implementou um Sistema de Gestão da Qualidade para o seu processo de produção,
obtendo a certificação 9001:2000.
Mais tarde, em 2009 propôs a criação de um sistema de gestão ambiental, obtendo a certificação ISO
14001:2004, em Dezembro de 2009.

memorandum
01

02. Soluções
estradas

Após os esforços incessantes do governo diferentes na modernização da
infra-estrutura rodoviária, o maior nível de exigência do usuário e do
aumento do tráfego de atividade Narom SL tem sido sempre a aumentar
neste sector da engenharia civil.
SL Narom tem experiência comprovada na execução de centenas de
quilômetros em infra-estrutura rodoviária crescente obras realizadas
através de diferentes administrações, através de todas as formas de
recrutamento e financiamento.

Desenvolvementos

Com vasta experiência no desenvolvimento de bairros, o nosso
compromisso é fornecer um melhor serviço com a melhor qualidade, tendo
assim o melhor equipamento e pessoal treinado para melhor atender às
especificações de nossos clientes.
Nossa experiência em projetos de desenvolvimento e obras públicas, com
realizações numerosas, podem desenvolver projetos completos
envolvidos nas obras de engenharia civil, paisagismo, bioengenharia, e
assim por diante. Isso deve ter o cuidado de separar as empresas é um
esforço de coordenação e uma trabalho final, com prazos mais longos.
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02. Soluções
depuradoras de aguas

A água é indispensável para a vida e para a maioria das atividades
econômicas. É uma garantia de sobrevivência e um bem escasso. A
sociedade exige cada vez maior e os fluxos de água de qualidade superior.
Nós estações de tratamento de água para empresas públicas e privadas.
Também envolver-se em todos os processos para a nossa empresa
porque damos um valor muito importante para a gestão ambiental.

terraplenagem

Narom SL é uma empresa estabelecida no sector da construção. Áreas de
maior desenvolvimento da nossa empresa destacam-se obras de
construção civil nas vias públicas e de escavação e terraplenagem.
Escavação em todos os tipos de terreno transporte terrestre, material de
embalagem, a oferta de agregados e do solo, aplicação de terra,
fundações, a drenagem do solo, etc.
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02. Soluções
obras hidraúlicas

Narom S.L. faz todos os tipos de obras civis e hidráulicas, e as redes de
saneamento, canalização, canais e estações de irrigação, tratamento de
água (tratamento de purificação e água), bairros e ruas, estradas, etc.
Desde a sua criação, a empresa é especializada em hidráulica,
trabalhando principalmente para grandes empreiteiras e administração,
um caminho tem sido marcada por um notável crescimento no volume de
actividade e em faturamento. A chave está na formação de sua equipe, um
grupo de profissionais altamente experientes e motivados, refletindo a
seriedade e compromisso com o serviço de Narom S.L.

muros de arrimo

Narom S.L. é uma empresa com uma longa história na colocação de
granito para a construção de muros de terra.
Usando o controle de qualidade mais avançados e abrangentes permitemnos oferecer aos nossos produtos e materiais com garantias absolutas.
Elegância, força resistência, contra as condições climáticas externas e
respeito ao meio ambiente, faz com que o granito uma opção a considerar
quando se estuda os materiais a serem utilizados na construção de muros
de terra.

memorandum
04

03. clientes

comunidade autónoma
Xunta de Galicia

diputacions
Diputación Provincial de Pontevedra.

concelhos
Concelho de Mos
Concelho de Redondela
Concelho de Tomiño
Concelho de Bueu
Concelho de A Cañiza
Concelho de Salvaterra de Miño
Concelho de Porriño
Concelho Mondariz
Concelho de Covelo
Concelho de Pobra do Brollon
Concelho de Castrelo de Miño
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04. classificações

Registro Oficial de Empresas classificado número 46624R.
Registo Empreiteiro geral e Contratos com o número 2260.
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Narom S.L.
Polig.Industrial A Granxa. Rua 1, Parcela 13.
36400 O Porriño (PO) SPAIN.
T 986 342 533 - F 986 342 952
empresa@narom.es

