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POLITIKA KVALITY A PROSTŘEDÍ 
Stálou snahou naší firmy je angažovanost do realizace činností souvisejících se zajištěním 

nejvyšší kvality nabízených výrobků, která současně umožňuje vytváření uznání mezi novými 
zákazníky podniku a péči o jméno firmy mezi dosavadními odběrateli jak v 
tuzemsku, tak v zahraničí.  Naše podnikatelská činnost musí zohledňovat 
úctu k životnímu prostředí a přijímaná rozhodnutí by na něj měla mít co 
nejmenší vliv. Uvědomujeme si, že budoucnost naší firmy závisí na naší 
schopnosti uspokojit potřeby, očekávání a požadavky zákazníků,  
se zachováním nejvyšší péče o životní prostředí. Věříme, že pouze na 
základě oboustranné komunikace jsme schopni reagovat na potřeby trhu a 
společnosti. Náš firemní mikrosvět se potkává  
s tím vnějším. Proto je vyvážený rozvoj základem naší činnosti. Snažíme se 
ve firmě vytvořit takové podmínky, aby její provoz a další rozvoj probíhal 
přátelsky  
a bezpečně pro všechny. 

Chceme být přívětivým pohonem pro 
budoucnost, aby se hodnota, kterou nyní 
tvoříme, stala součástí stabilního základu pro 
další roky. 

Zavazujeme se: 

• jednat v souladu se všemi závaznými právními 
předpisy a jinými požadavky, jež se týkají naší 
činnosti,  

• plnit úkoly pro zvýšení kvality a ekologie za 
využití nejnovější techniky a technologie při projektování i ve výrobě,  

• předcházet znečištění prostředí a omezovat důsledky tohoto znečištění, 
• postupovat v oblasti prevence nehod zaměstnanců  

a subdodavatelů v souladu s předpisy a ekologicky nakládat s odpady, 
• stále zvyšovat kvalifikaci, znalosti a zkušenosti našich zaměstnanců 

v oblasti široce chápané kvality, prostředí a BOZP,  
• vytvářet klima vzájemné důvěry úcty jak k našim zákazníkům, tak 

zaměstnancům a dodavatelům, 
• analyzovat výsledky fungování a účinnosti realizovaných procesů  

v oblasti kvality a identifikace, hodnocení a eliminace environmentálních 
rizik, 

• zajistit nezbytné informace, zdroje a prostředky k realizaci přijatých cílů, 
závazků a prováděných zdokonalovacích činností. 

JEDNATEL 
 

Leszek Gierszewski 

Naše hodnoty 
 
 Naši lidé tvoří naši 

nepomíjející převahu. 

 Chápeme a ctíme 

naše zákazníky. 

 Zákazníkům 

poskytujeme péči na 

nejvyšší úrovni. 

 Vážíme si inovací  

a profesionality 

 Reputaci máme jen 

jednu. 

 

Naše vize 
 

 Nejlepší značka. 

 Nejlepší výrobek. 

 Nejlepší obchodní 

partner. 

 Nejlepší 

zaměstnavatel. 

 Neuznávanější a 

oceňovaná firma 

mezi světovými 

výrobci oken a dveří. 

 Dosažení dokonalosti 

v procesech výroby 

našich výrobků. 

 

 

 


