SUELA RAPID
el nostre compromís !

Us preguntareu que és la Responsabilitat
Social Corporativa (RSC)?
Doncs és el compromís d’una organització envers les
necessitats d’uns grups d'interès en diferents àmbits
(laboral, social, ambiental…) per mitjà d'una implicació
voluntària i solidària més enllà del que estableix la
legislació actual. És un fet altruista i que en molts casos
va lligat als valors de l’empresa que el realitza.
Activitats i accions com les que duu a terme l’empresa
Suela Ràpid, que aquest passat mes de Febrer va fer
una donació de 8 palets de material i regals (més de
5000 jocs) a la Fundació CIS Ángel Olaran que seran
utilitzats pel Centre d’Iniciatives Solidàries per
sortejar-los en la tómbola benèfica de la Fira de Sant
Josep de Mollerussa a fi de recaptar fons per ajudar a
Etiòpia.
D’altra banda, l’empresa també col·labora puntualment
amb Cáritas on s’encarreguen de donar calçat reparat en
desús i deixar-lo com nou perquè altres persones, que ho
puguin necessitar, els utilitzin.

Suela Ràpid pot realitzar aquest tipus de reparacions
utilitzant a una màquina especial i exclusiva que gràcies
a la seva puntada pot penetrar fins l'interior de la sabata
unint qualsevol material, plàstic, goma, poliuretà etc, fent
que el desgast de la sabata sigui menor. A més a més,
amb la tècnica del Soldat, el fil cosit es converteix en un
material dur com el ferro i d’aquesta manera ni que el fil
de sota de les soles es desgasti per l’ús de caminar mai
s’arribarà a obrir la sabata perquè queda fixada amb
totes els punts del cosit.
Les tècniques que utilitzen per reparar el calçat o
qualsevol objecte, es basen en fer una reparació on el
desgast d’aquesta sigui inferior al de la pròpia peça i
d’aquesta manera podem assegurar que mentre tindrà
vida la peça la nostra reparació no fallarà. Treballant amb
les mans sempre pot existir un error i aquí és on entra la
garantia Suela Ràpid. Una garantia que si mai falla la
reparació la tornen a reparar de franc independentment
dels anys que tingui la peça i gràcies al seu programa
informàtic, on totes les reparacions queden registrades
en una fitxa que permet saber si l’han reparat o no sense
la necessitat que el client porti cap justificant de
reparació.

8

e material i r
sd
eg
let
a
p

s
al

NS

EN T

O

TE

www.arreglemelmesinesperat.com
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tel. 973 711 829
Prat de la Riba, 73

MOLLERUSSA

Ferrer i Busquets , 38

