POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU
Cílem společnosti je být spolehlivou firmou působící v oblasti průmyslové vzduchotechniky,
v oborech projektování, inženýringu a dodávek technologie filtračních a odsávacích zařízení a
spojených služeb, montážních a servisních prací souvisejících s činností v daném oboru.
Jsme si vědomi, že naplnění našeho záměru je možné pouze při zavedení takového systému
managementu, jež povede k vysoké výkonnosti organizace a uspokojení požadavků
zainteresovaných stran. Pro dosažení našeho záměru deklarujeme následující Politiku.
Odpovědnost za výrobky a služby
Budeme poskytovat výrobky nejvyšší kvality dle odpovídajících technických možností splňujících
požadavky zákazníků, jakož i požadavky právních a technických předpisů z oblasti kvality,
environmentu a bezpečnosti práce, stejně jako dalších závazků, ke kterým se společnost
zavázala.
Jsme odpovědni zákazníkům za to, že naše produkty a činnosti nezpůsobí újmu na zdraví nebo
škody na životním prostředí.
Prevence znečištění a rizik
Našim přístupem k péči o ochranu zdraví a životního prostředí je předcházení znečištění, vzniku
mimořádných událostí, úrazů a poškození zdraví vyvolaných našimi činnostmi nebo produkty.
Vztah k zaměstnancům a smluvním spolupracovníkům
Podporujeme zlepšování pracovního prostředí, všestranný kvalifikační rozvoj zaměstnanců a
jejich motivaci vedoucí k zajištění spokojenosti zákazníků. Budeme zvyšovat úroveň
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochranu životního prostředí.
Vztah k dodavatelům
Při kvalifikování a výběru dodavatelů budeme zvažovat nejen kvalitu výrobků a služeb, ale i
jejich přístup k ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce.
Ve smluvních dokumentech s dodavateli budeme důsledně uplatňovat principy a postupy
obsažené v našem integrovaném systému managementu.
Integrace a zlepšování
Našim trvalým cílem je zvyšování kvality pracovního prostředí, produktů, úrovně péče o
životní prostředí a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky zaměstnanců a zákazníků.
Budeme usilovat o rozšíření nabídky o další produkty a služby.
Plnění závazků z této Politiky je předmětem přezkoumání vedením. Toto přezkoumání je
chápáno i jako příležitost k identifikaci potřeb změn a neustálého zlepšování.
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