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Politika kvality, environmentu a BOZP
1. Postavení na trhu: Naším cílem je stát se dominantním hráčem na trhu stavebních hmot a průmyslových lepidel v ČR
a současně chceme být lídrem v inovacích a trendech v oblasti stavebních hmot. Chceme nabízet komplexní systémová
řešení, která našim zákazníkům usnadní realizaci jejich staveb a zaručí kvalitu stavby jako celku.
2. Systém řízení společnosti: K řízení společnosti přistupujeme systémově, rozhodujeme se zodpovědně a na základě
objektivních informací. Přijímáme opatření, abychom eliminovali chyby a dosáhli neustálého zlepšování. Máme
transparentní kritéria pro sledování finančních výsledků, hodnocení výkonnosti, ziskovosti a efektivnosti.
3. Zákazník na prvním místě: Našim cílem je spokojený zákazník. Základním principem naší činnosti je vytvoření kvalitních
dlouhodobých partnerských vztahů a poskytování služeb v nejvyšší kvalitě. Zajímají nás potřeby a očekávání zákazníků,
snažíme se být jim spolehlivým partnerem.
4. Orientace na inovace: Zaměřujeme se na rozvoj kvalitních produktů a moderních technologií. Trvale inovujeme naše
výrobní postupy a aktivně hledáme nové příležitosti k uspokojení potřeb našich zákazníků a získání konkurenční
výhody na trhu. Chceme, aby pro odbornou i laickou veřejnost byla naše společnost synonymem moderních
technologií.
5. Dodržování předpisů: Respektujeme a dodržujeme veškeré právní a legislativní požadavky v oblasti činnosti naší
společnosti, protože dodržování zákonných norem a požadavků je jednou z cest k posílení důvěry našich zákazníků a
zvýšení prestiže společnosti.
6. Ochrana životního prostředí: Snažíme se chovat k životnímu prostředí co nejšetrněji, s přihlédnutím k povaze naší
výroby a našim možnostem. Vytváříme podmínky pro neustálé zlepšování životního prostředí ovlivňovaného naší
společností, vč. prevence znečišťování životního prostředí. Zaměřujeme se na snižování spotřeby energií, vody a
odpadů ve smyslu trvale udržitelného rozvoje. Je pro nás důležité, jaké dopady má naše činnost na přírodu a krajinu,
proto snižujeme míru rizika vzniku a negativních dopadů případných havarijních situací, které by mohly vzniknout v
důsledku činnosti společnosti. Aktivně řídíme vztahy se svým okolím a snažíme se být dobrými sousedy.
7. Důraz na bezpečnost: Péči o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci považujeme za rovnocennou a
neoddělitelnou součást našich podnikatelských aktivit. V tomto přístupu navazujeme na korporátní politiku Sika AG.
Systematicky pracujeme, na základě svého závazku, na zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek z
hlediska prevence pracovních úrazů a poškození zdraví. Dosahujeme toho tak, že v oblasti BOZP a pracovního
prostředí důsledně dodržujeme příslušné právní předpisy a jiné relevantní požadavky (viz bod 5.), cíleně
identifikujeme a odstraňujeme nebezpečí, snižujeme rizika v oblasti BOZP a trvale rozvíjíme a zlepšujeme náš systém
řízení BOZP. Nezapomínáme ani na to, že pro dosažení bezpečnosti je stěžejní i aktivní spolupráce našich zaměstnanců
samotných. Proto s nimi aktivně komunikujeme na témata související s BOZP, školíme je a zapojujeme je do řešení
otázek spojených s BOZP.
8. Péče o zaměstnance: Spokojení zaměstnanci jsou předpokladem kvalitní práce, ale i sami zdrojem nových myšlenek k
neustálému zlepšování. Chceme být atraktivním zaměstnavatelem, proto vytváříme nejlepší podmínky pro práci a
rozvoj našich zaměstnanců.
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