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POLITIKA KVALITY
ORGANIZACE EXCOR-ZERUST, s.r.o.

Vize:
S využitím progresivních technologií poskytovat nejkvalitnější produkty a služby v oblasti dočasné
protikorozní ochrany.
Uspokojovat flexibilně požadavky zákazníků na kvalitu produktu a odborné poradenství.
Důslednou aplikací zásad systému managementu kvality s přihlédnutím k environmentálním
aspektům minimalizovat negativní dopady do životního prostředí.
Vedení společnosti EXCOR-ZERUST, s.r.o. se zavazuje, že zajistí dostupnost veškerých potřebných
zdrojů pro vypracování, zavedení a stálý rozvoj a zlepšování systému řízení kvality a zároveň vytvoří
podmínky pro plnění cílů, příslušných právních předpisů a požadavků relevantních stran v souladu
s kontextem organizace.

Motto:
Kvalita – Flexibilita – Spolehlivost – Zodpovědný přístup k životnímu prostředí
Vedení společnosti EXCOR – ZERUST, s.r.o. se zavazuje:
1. Poskytováním kvalitních produktů a služeb průběžně uspokojovat požadavky zákazníka.
Orientací na zákazníka budovat dlouhodobé partnerské vztahy bez ohledu na velikost
zákazníka, upevňovat vzájemnou důvěru a spokojenost.
2. Systematickým výběrem dodavatelů, založeným na principu dlouhodobé vzájemně výhodné
partnerské spolupráce a zaměřeným především na kvalitu a ekonomičnost výroby zajistit,
aby pro naše produkty a služby byly použity pouze dodávky v nejvyšší kvalitě.
3. Přizpůsobovat organizační strukturu společnosti tak, aby firma byla schopna flexibilně a
bezchybně reagovat na potřeby a požadavky zákazníků při současném plnění všech
zákonných požadavků.
4. Odbornost, zvyšování kvalifikace a zkušenosti lidských zdrojů jsou nedělitelnou podmínkou
úspěchu.
5. Usilovat o odstranění nebo minimalizaci negativních vlivů svých činností, produktů a služeb
na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a relevantních stran.
6. Zavedením a aplikováním systému QMS dle norem ISO 9001:2015 optimalizovat procesy.
Jejich dodržováním, sledováním, hodnocením a následným trvalým zlepšováním zabezpečit
vysokou kvalitu a spolehlivost našich produktů a služeb.
7. Průběh veškerých aktivit společnosti je založený na efektivním řízení procesů a zdrojů,
bezpečnosti práce, environmentálním chováním, prevenci při znečišťování životního
prostředí a dodržování zásad bezpečnosti práce.
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