POLITIKA KVALITY
Vedení společnosti PLAZMATECH SYSTEMS s.r.o. tímto sděluje svým zákazníkům a
všem zaměstnancům v souladu s požadavkem normy ČSN EN ISO 9001, že jeho hlavním
záměrem ve zvyšování spokojenosti zákazníků jsou dodávky výrobků, polotovarů, materiálů
a služeb vysoké kvality a užitné hodnoty, zejména:
- výroba a dodávky tvarových výpalků z uhlíkatých, nízkolegovaných i
vysokolegovaných korozivzdorných, žárupevných a žáruvzdorných ocelí, barevných
kovů řezaných plazmou a plynem
- výroba a dodávky tvarových výpalků z materiálů dodaných zákazníkem
- dodávky plazmových zdrojů, CNC pálicích systémů, náhradních dílů plazmových
zdrojů a nových progresivních technologií
- dodávky laserových řezacích systémů a jejich příslušenství, nových progresivních
technologií i v kombinaci s technologií plazmového řezání
- dodávky svařovací techniky zejména pro svařování pod tavidlem, v ochranné
atmosféře, svařovacích elektrod, elektrod pro navařování a řezání, odsávacích a
filtračních systémů
- dodávky servisních služeb všeho druhu u dodávaných zařízení
Společnost PLAZMATECH SYSTEMS s.r.o. usiluje u dodávek těchto produktů o vysokou kvalitu a užitnou hodnotu, což považuje za základ spokojenosti zákazníka a úspěchu
v soutěži s konkurencí a za rozhodující prvek pro dosažení trvalé prosperity společnosti.
Vedení společnosti proto považuje za nezbytné dále zdokonalovat a zlepšovat systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001, s důrazem na používání procesního přístupu, při současné minimalizaci ztrát způsobených nejakostními dodávkami tak, aby se
společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem.
Vedení společnosti dále ve vztahu k dodavatelům považuje za nezbytné rozvíjet s nimi aktivní
spolupráci při vyjasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.

Závazek a angažovanost vedení společnosti
K naplnění této politiky kvality se vedení zavazuje, že bude:
-

vytvářet trvale potřebné organizační, finanční a personální zdroje pro rozvíjení
zlepšování systému managementu kvality
poskytovat účinnou pomoc při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli
schopni plnit všechny požadavky vyplývající z této Politiky kvality
trvale dbát o účinnou kontrolu jeho funkčnosti

Závazek a angažovanost zaměstnanců
Všichni zaměstnanci si uvědomují, že úrovní své práce ovlivňují kvalitu dodávaného
výrobku nebo služby. Pro naplnění Politiky kvality se zavazují přesně plnit předpisy,
pracovní a kontrolní postupy, které řídí jejich činnost v oblasti systému managementu
kvality.
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