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Jsme Českým výrobcem v oblasti čistící chemie a kosmetiky a nabízíme našim
zákazníkŮm vysokou kvalitu výrobků a naplňujeme jejich pÓžadavky na kvalitu,
termín, množství a konkurenceschopné ceny. V rámci své strategie ochrany

Životního prostředí snižujeme negativní dopady svých činností, zboží a služeb.
Proto máme zavedený systém kvality a životního prostředí podle norem

lSO 9001 :2015 a lSO 14001:2015 a je vyhlášena

INTEGRoVANÁ polITlKA KVALITY A ŽvorNíHo
PRosTŘeoí

a ta je prosazována prostřednictvím zásad v následujících oblastech:

zákaznici
Spokojenost a zdraví zákazníků je naším prvořadým cílem.
Kvalitu našich výrobků a naší činnosti hodnotí náš zákazník, jeho hodnocení je pro nás
směrodatné. Pří vývoji a výrobě našich produktů využíváme nové technoiogie a
nejnovější poznatky z oboru. Bezpečnost našich výrobků zajišťujeme dodržováním a
pravidelnou kontrolou postupů správné výrobní praxe.

Dodavatelé
Jsme si vědomi toho, že vzhled a kvalita našich výrobků záleží i na dodavatelích.
Vysoké nároky proto klademe i na ně. Budujeme s nimi dlouhodobé a vzájemně
výhod né partnerské vztahy,

zaměstnanci
ZvyŠujeme odborné znalosti a povědomí zaměstnanců, zlepšujeme jejich pracovní
Podmínky, rozvíjíme a motivujeme jejich přístupy k naplňování cílů společnosti.
Za trvalé zlepšování Systému managementu kvality a životního prostředí zodpovídá
kaŽdý zaměstnanec naší společnosti. Za implementaci a rozvoj systému je odpovědný
management, jeho Úkolem je získat a přesvědčit pro něj všechny zaměstnance.
V rámci kontextu organizace jsou stanoveny interní a externí aspekty, které mají vliv
na oblast kvality a životního prostředí. Společně s požadavky zainteresovaných stran
jsou pravidelně přezkoum;ávány.

Zavazujeme se
. svou Činnost provádět v souladu s právními a etickými normami, ke kteným jsme

se zavázali a které se vztahují k našim environmentálním aspektům,o zldpŠovat svŮj enviromentální profil a zvyšovat svou environmentálnívýkonnost,o ke snižování dopadů svých produktů, činností a služeb na životní prostředí,o k prevenci znečišťování životního prostředj.

V Čáslavi, dne 2.9.2019
lng. Milan Vik
Jednatel Zenit, spol. s r.o.
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