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Experiència
Més de 50 anys dedicats a proveir serveis 
de traducció legal i financera ens permeten 
combinar rapidesa i precisió per a complir amb els 
terminis requerits pels nostres clients, fins i tot en 
casos d’urgències y grans volums.

Coneixement: advocats i economistes 
La formació en l’àmbit legal i econòmic, 
així com la pràctica professional dels nostres 
traductors natius, garanteix el rigor
imprescindible en les traduccions que fem. 

Qualitat certificada segons 
les normatives europees 
La nostra vocació per la qualitat fa que siguem una 
de les poques empreses espanyoles certificades 
en les normatives europees de traducció des de 
la seva entrada en vigor. Aquestes normatives 
són un element més en la cerca de la qualitat 
total en el servei als nostres clients.

Servei de recollida i lliurament 
de documentació gratuït 
Per a aquells casos en què les versions digitals dels documents no són suficients, com 
en el de les traduccions jurades, li oferim un servei gratuït de recollida i entrega de 
documentació que li estalvia temps i li proporciona eficiència y comoditat.

Per què Metzger Translations?

La solució professional orientada al client per a 
totes les necessitats de gestió multilingüe 

de documentació legal i financera
www.metzger-translations.com/legal
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