II. POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA
W myśl naszego motta:

„

Opakowania na fali”

realizujemy projektowanie, produkcję i sprzedaż opakowań z tektury falistej
o zróżnicowanej formie konstrukcyjnej i kolorystyce z wykorzystaniem najnowszych
technologii druku fleksograficznego i offsetowego.
Kreowanie nowych potrzeb, przewidywanie oraz spełnianie wymagań klientów
skutkujące ciągle rosnącym ich zadowoleniem, produkcja bezpiecznego produktu,
poprawa oddziaływania na środowisko naturalne oraz dbałość o bezpieczne
i higieniczne warunki pracy to cele które towarzyszą nam w codziennej pracy.
Opieramy się na długofalowej współpracy z dostawcami surowców oraz narzędzi
produkcyjnych, którzy są liderami w branży. Nasz park technologiczny stanowią
dedykowane maszyny najlepszych producentów na świecie.
W ramach Naszej działalności zobowiązujemy się do:
produkcji opakowań o parametrach jakościowych spełniających kryteria nawet
najbardziej wymagających klientów,
produkcji opakowań bezpiecznych w odniesieniu do zdrowia i życia konsumentów,
unowocześniania i rozbudowywania parku maszynowego, by dostarczać produkty
zgodne z trendami rynkowymi,
doskonalenia współpracy z klientami i wzrost ich zadowolenia oraz budowania
partnerskich stosunków ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, również tych
wykraczających poza sprzedaż produktów, opartych na uczciwym, otwartym
dialogu, na wymianie informacji i opinii na temat oferowanych produktów,
zapewnienia pracownikom Firmy uczciwej pracy i godziwego wynagrodzenia,
a także bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, stymulujących twórczą
postawę, samodyscyplinę i otwartość wobec innych ludzi,
stałej poprawy oddziaływania na środowisko naturalne.
Firma zobowiązuje się do spełniania wymagań, przestrzegania prawa, zasad współżycia
społecznego, dobrych obyczajów i wysokich standardów etycznych.
Kierownictwo zapewnia, że Polityka Systemu Zarządzania jest zakomunikowana,
realizowana i doskonalona na wszystkich szczeblach organizacji oraz przeglądana
pod kątem jej ciągłej przydatności i adekwatności do celów przedsiębiorstwa.
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