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L’experiència ens demostra que en tota transformació Lean tant el servei de consultoria com el servei d’aprovisionament de materials han d’anar plegats 
per a assegurar el seu èxit.

Per aquest motiu, GestLean Consulting (expert en consultoria) i Eurolean (expert en aprovisionament i fabricació de material), col·laborem conjuntament 
per a oferir un servei integral d’implementació del Lean Management maximitzant el valor aportat als seus clients.

Experts integrals en la implementació del Lean Management.

EuroLean està format per un equip de professionals que l’acompanyaran 
en la recerca de disseny, fabricació i implementació de la millor solució 
per optimitzar els processos de producció, emmagatzematge, llocs de 
treball i logística interna. Transformant la seva empresa, aconseguint una 
major eficiència.

Les nostres eines Lean:

• Enginyeria i disseny

• Sistema tubular

• MIR: Mobile Industrial Robots

• Sistemes ergonòmics i de seguretat

• Embalatges

• Accessoris addicionals

GestLean Consulting és un equip internacional d’experts que, a través 
del Lean Management, guia i acompanya amb perseverança, paciència 
i passió a les organitzacions pel camí de l’excel·lència sostenible, 
eliminant o transformant la complexitat en simplicitat i fent senzill allò 
que sembla impossible.

GestLean Consulting dóna resposta a les necessitats dels seus clients 
a través de:

• Consultoria Lean, liderant la transformació dels seus clients 
(diagnòstic, definició de l’itinerari de millora, realització de tallers de 
millora, formació, gestió del canvi).

• Enginyers Implant, acompanyant i donant suport en el dia a dia als 
seus clients per aconseguir i consolidar la seva transformació.



«Si vols anar ràpid, 
vés sol. Si vols 
arribar lluny, vés 
acompanyat»
Proverbi africà

C. Aragó, 351
08009 Barcelona

contact@gestleanconsulting.com
T. +34 644 248 032

www.gestconsulting.com

C. Narcís Monturiol, 12 • P. I. Can Trias
08232 Viladecavalls (Barcelona)
T. +34 937 204 653
sales@eurolean.es
www.eurolean.es

Presents en més de 12 països, amb equips locals a
Espanya, Itàlia, França, Alemanya, Polònia, el Marroc, Romania, Portugal i Anglaterra
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