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politvka iakości i środowiskowa

Armacell Poland sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie handlu i produkcji
profe§ionalnei izolacji tochnicznei oraz osłon zabezpi9czaiących.

od momentu rozpoczęcia działalności naszym celem jest dążenie do jak najlep§zego
spełnienia oczekiwań i Wymagań naszych KlientóW oraz poprawy stanu środowiska
naturalnego, Dlaiego teź systematycznie podnosimy jakośc i konkurencyjnośó oferowanych
wyrobóW z szczególnym uwzględnieniem wpływu na§zej organizacji na środowisko naturalne.
Aby jeszcze skutecznioj zamiezenie to realizowac opracowaliśmy, Wdrożyliśmy i Ędziemy
ciągle doskonalić system z?ządzania jakością opańy o Wymagania międzynarodowej normy
lso 9001|2015 oraz system zażądzania środowiskowego oparty o Wymagania normy lso
1 4oo'l:2o1 5.
Nasza polityka jakości uwzględnia cel istnienia firmy i jej kontekst organizacji, Wspiera jej
strategiczny kierunek oraz stanowi podstawę do u§tanowienia celóW jakościowych
i środowiskowych.

Poliłkę Jakości i środowiskową realizujemy PoPJz6z:

1, Prowadzenie systematycznego doskonalenia rozwiązań konstrukcyjnych i procesóW
technologicznych stosowanych W trakcie produkcji naszych WyrobóW
z uwzględnieniem minimalizacji ich negaty,wnego WŃWu na środowisko naturalne.

2, Systematyczne dostosowywanie asońymentu oferowanych WyrobóW do potrzeb
klientów-

3, Dążenie do dotlzymywania uzgodnionych terminóW realizacji zamóWienia.

4, Udzielanie zeczowej i Wyczerpującej informacji o montażu j eksploatacji naszych
WyrobóW oraz ich WpłyWU na środowisko,

5, Doskonalenie kompetencji i podnoszenie śWiadomości pracownikóW W zakresie jakości
produkowanych WyrobóW oraz W zakresie Wpływu wykonywanych pżez nich działań
na środowisko,

6, zobowiązanje do pżestżegania mających zastosowanie Wymagań prawnych
i innych zasad dotyczących jakości i ochrony środowiska,

7, Wspołpracę ze sprawdzonymi izaufanymi Dostawcami oraz ich §ystematyczną ocenę.

8. Realizowanie pżez każdego pracownika zadań Wyznaczonych systemem zażądzania
jakością i systemem zarządzania środowiskowego,

9. Prowadzenie działalności w sposób zapobiegający i ograniczający ilość pow§tających
zanieczyszczeń oraz racjonalne gospodarowanie nośnikami energetycznymi i

surowcami.

10. Popżez stosowanie nowoczesnych nażędzi WAM Wspierających funkcjonowanie
procesóW i prowadzące do ich ciągłego do§kona|enia.

Kierownictwo przedsiębiorstwa zapewnia, że niniejsza polityka jakości i środowiskowa jest
zakomunikowana, zrozumiana i stosowana pzez Wszystkich pracownikóW firmy oraz
dostępna dla stron zainteresowanych,
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