spol. s.r.o., U Dubu 691/48147 00 Praha 4 Braník
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem
v Brně v oddíle C, vložka 21521

POLITIKA A ZÁVAZEK KVALITY
Vedení společnosti vyhlašuje Politiku systému managementu kvality a zavazuje se
k vytvoření předpokladů pro její naplňování, uplatnění a neustálé zlepšování.
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Chceme být trvale uznáváni našimi zákazníky tuzemskými i zahraničními, ale i
konkurenty jako solidní firma, vyrábějící spolehlivé výrobky na evropské úrovni.
Firma se chce stát významným dodavatelem bezpečnostních, plechových a protipožárních
dveří a balkonů, spolu s konstrukcemi a konstrukčními díly nejrůznějších tvarů pro celou
Evropu.
Jsme si vědomi toho, že o našem úspěchu rozhodují zákazníci. Proto dlouhodobá a
systematická péče o jakost je strategickým cílem firmy.
Předcházení vzniku nedostatků a rizik má prvořadý význam.
Spolupráce na všech úrovních a ve všech oblastech činností firmy je prováděna na základě
dobrých partnerských vztahů.
Firma chápe požadavky normy ČSN EN ISO 9001 jako prostředek k uspokojení předem
stanovených požadavků zákazníků i dalších zainteresovaných stran. Vedení firmy
podporuje společenskou odpovědnost firmy.
Kvalitu chceme zabezpečovat důsledným uplatňováním systému jakosti v každodenní
činnosti všech pracovníků.
Zvyšováním kvalifikace zaměstnanců a spoluprací s dodavateli se budeme snažit o
neustálé zlepšování kvality. Požadavky na jakost našich zákazníků budeme uplatňovat i
vůči našim dodavatelům.
Při všech činnostech společnosti budeme dodržovat legislativní požadavky a předpisy.
Dodržování všech zákonných předpisů a požadavků je naší prioritou při každodenních
činnostech.
Při všech našich činnostech důsledně prosazujeme antikorupční politiku, dodržování
lidských práv dle mezinárodních úmluv přijatých naší republikou, dodržování deklarace
Mezinárodní organizace práce – ILO.
Nepodporujeme žádný náznak diskriminace při přijímání a odměňování pracovníků.
Politika kvality je přijata všemi zaměstnanci firmy.

V rámci politiky kvality jsou dále vedením firmy stanoveny cíle a závazky v oblasti kvality.
Dlouhodobým cílem kvality je neustálé vyvíjení a zkvalitňování našich služeb. Toho chceme
dosáhnout zvyšováním kvalifikace a znalostí všech zaměstnanců a využíváním
nejmodernějších technologií pro výrobu. Krátkodobé cíle jsou každoročně rozpracovány pro
jednotlivé procesy, jejich vyhodnocení je součástí Zprávy z přezkoumání jakosti.
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