Jsme významným dodavatelem chemických surovin pro kosmetický, farmaceutický, potravinářský,
dopravní průmysl a pro výrobce nátěrových a stavebních hmot. Jsme etablovaným dodavatelem produktu
Ad Blue jak pro český tak i zahraniční trh. Kvalita námi prováděných činností a poskytovaných služeb má
v naší společnosti hlavní a nejvyšší prioritu. Kvalita je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím spokojenost
zákazníků a vytváření dobrého jména společnosti. Vedení společnosti si uvědomujeme rostoucí požadavky
zákazníků na poskytované služby a dodávky výrobků. Pro naplnění těchto požadavků máme zaveden
systém managementu kvality a environmentu a na základě vyhodnoceného kontextu organizace a při
určené strategii dalšího rozvoje firmy je vedením společnosti vyhlášená tato

POLITIKA KVALITY a ENVIRONMENTU
která je prosazována prostřednictvím zásad v následujících oblastech:

Zákazníci
- budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
- dodávat objednané množství v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě
- vyhledávat a nabízet produkty šetrné k životnímu prostředí

Dodavatelé
- budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
- provádět transparentní výběrová řízení
- vyžadovat dodržování zásad udržitelného rozvoje od našich dodavatelů

Zaměstnanci
- podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce
- chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům
- vést zaměstnance k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí

Technologie a infrastruktura
- aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou energeticky úsporné a šetrné k životnímu
prostředí
- optimalizovat logistické toky materiálů a výrobků v organizaci

Okolní prostředí
- aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí v dosahu
společnosti
- snižovat rizika poškození okolního životního prostředí a odpovědně využívat zdroje (člen RSPO)
- Vytvoříme a budeme udržovat postupy k identifikaci, plánování a řízení environmentálních aspektů a
hodnocení rizik při všech našich činnostech a u nabízených produktů a služeb s cílem minimalizovat dopady
naší činnosti na životní prostředí a na bezpečnostní a jiná rizika pro spolupracovníky a okolí.

Vedení společnosti se zavazuje:
- dodržovat výše uvedené zásady
- plnit požadavky zákonů a právních předpisů
- neustále zlepšovat systém managementu kvality a environmentu
- plnit požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 a trvalému zlepšování a zvyšování
efektivnosti celého integrovaného systému

V Praze dne 8.12.2017

Schválil jednatel společnosti

………………………...
Daniel Adam

Tento dokument se po vytištění stává neřízenou kopií. Dokument je určen výhradně pro interní použití.

