
KVALITA

•	 Vysoká jakost produktů a  dodržování platných technických specifikací a  právních předpisů je samozřejmostí, 
o které se nepochybuje.

•	 Jsme důvěryhodným partnerem našich zákazníků, pružně reagujeme na jejich potřeby a jejich spokojenost je 
pro nás nejvyšší prioritou.

•	 S našimi dodavateli jednáme otevřeně a zodpovědně, přitom však klademe vysoké nároky na jakost.

•	 Chováme se šetrně k životnímu prostředí i přírodním zdrojům a stále hledáme nové možnosti pro zlepšení . Cílem 
naší společnosti je poskytovat bezpečné a ekologicky nezávadné výrobky.

•	 Provázanost, transparentnost a efektivita firemních procesů je pro nás základním standardem. Trvale sledujeme 
možné plýtvání a včas přijímáme nápravná opatření.

•	 Nedílnou součástí systému řízení jakosti je neustálé rozvíjení schopností, rozšiřování znalostí a zvyšování kvalifi-
kace všech zaměstnanců.

•	 Hodnotu společnosti vytvářejí společně všichni zaměstnanci. Každý má vymezeny konkrétní úkoly v oblasti za-
bezpečování jakosti a je zainteresován na trvalém zlepšování své práce.

•	 Vedení společnosti přezkoumává a  realizuje návrhy na zlepšení jakosti i  managementu jakosti, čímž zajišťuje 
pružnost systému řízení organizace.

ENVIRONMENT

•	 důsledně naplňujeme platné právní předpisy a jiné požadavky vztahující se k předmětu naší činnosti a k ochraně 
životního prostředí

•	 analyzujeme enviromentální dopady svého působení na životní prostředí a na základě analýz přijímáme patřičná 
opatření k prevenci 

•	 zajišťujeme technologie, materiály a zdroje mající co nejmenší dopad na životní prostředí

•	 rozvíjíme ekologické cítění svých zaměstnanců

•	 zajišťujeme dialog s veřejností, orgány státní správy, dodavateli, zákazníky a zaměstnanci o dopadu činností spo-
lečnosti na životní prostředí

BOZP

•	 při všech činnostech společnosti naplňujeme ustanovení platných právních předpisů v oblasti BOZP 
•	 při montáži našich produktů u zákazníků včas komunikujeme o rizicích nastávajících při realizaci
•	 v rámci zlepšování stavu BOZP stanovujeme programy k minimalizaci rizik
•	 plnění úkolů v péči o BOZP je rovnocennou a neoddělitelnou součástí pracovních povinností všech zaměstnanců. 

Každý zaměstnanec je však povinen dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví, jakož i o bezpečnost a zdraví všech 
osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. 

ZÁVAZEK VEDENÍ

•	 Ve vhodných intervalech provádíme hodnocení svých cílů, způsobilosti procesů a spokojenosti zákazníků. Výstu-
py z těchto hodnocení sloužící ke zlepšování jednotlivých procesů a spokojenosti zákazníků.

Vedení společnosti plně podporuje realizaci vyhlášené politiky systému řízení.
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