POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU
Firma Aerosol - service a.s. působí na českém trhu od roku 2001, od roku 2002 postupně rozšiřovala své
prodejní aktivity v Evropě i zámoří. Dnes je společnost dodavatelem řady významných českých i evropských
distributorů polyuretanových pěn a stavební chemie. Cílem naší společnosti je podporovat své klienty, a to
díky dlouholetým technickým znalostem a zkušenostem a přispět tak k jejich úspěšnému rozvoji při prodeji
polyuretanových pěn a aerosolů a to vše s ohledem na ochranu životního prostředí.
Politika a cíle kvality a environmentu společnosti jsou vyhlašovány v souladu s předpokládaným celkovým
rozvojem a upevněním našeho postavení na trhu.
Společnost podniká ve vlastním areálu v lokalitě Pletený Újezd, Družstevní 2.
Naše politika kvality a environmentu vychází z následujících principů:
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Podporujeme individuální požadavky našich zákazníků na jednotlivé produkty a v návaznosti na to
se snažíme o neustálé zlepšování kvality a spolehlivosti našich produktů
Zákazníci jsou hlavní hodnotitelé kvality našich výrobků.
Základním cílem musí být poskytovat zákazníkům přiměřenou jistotu, že výrobek
má odpovídající (specifikované) vlastnosti.
Kvalita výrobku je věcí všech, nesmí se stát věcí nikoho.
Každý ze zaměstnanců odpovídá za kvalitu výrobků v míře, v jaké se podílel na jeho přípravě
a tvorbě.
Nejlepší způsob jak zabránit nevyhovující kvalitě výrobků je vytvářet podmínky pro to, aby
nevyhovující výrobky nemohly vznikat.
Je třeba, aby všichni zaměstnanci znali svá práva a plnili své povinnosti.
Kvalita výrobků spoluvytváří dobré jméno a budoucnost firmy a jejich zaměstnanců.
Zabezpečování požadované kvality výrobků nesmí být na úkor hospodárnosti, bezpečnosti
a životního prostředí.
Neustále vyhledáváme rizika a stanovujeme opatření pro řešení těchto rizik.
Neustále identifikujeme příležitosti ke zlepšování a dle priorit je začleňujeme do našich rozvojových
plánů.
Začleňujeme všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tzn. dodavatele, odběratele,
návštěvníky, veřejnost, do systému managementu a aktivně s nimi spolupracujeme.
Jako samozřejmost považujeme důsledné plnění platné legislativy a jiných požadavků, které se
vztahují k předmětu činnosti.
Objektivně hodnotíme environmentální profil a zlepšujeme stav životního prostředí zejména formou
prevence znečišťování.

Vedení společnosti ujišťuje všechny zaměstnance, že bude všestranně podporovat pochopení, uplatňování
a udržování politiky kvality a environmentu.
Politika a cíle kvality a environmentu byly projednány a schváleny poradou vedení.
V Pleteném Újezdu, dne 13.01.2021
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