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Politika kvality a environmentu společnosti vychází z Poslání a vytýčené Vize společnosti a v jejich rámci 

chce reagovat na měnící se potřeby a požadavky zákazníků a dalších zainteresovaných stran a jejich 

očekávání ovlivňující směr všech aktivit společnosti v oblasti slévárenských formovacích materiálů. 

 

Rozhodujícími faktory, ovlivňujícími spokojenost zákazníků a vytváření dobrého jména společnosti 

SAND TEAM, spol. s r.o. je kvalita poskytovaných produktů a služeb a ochrana životního prostředí. 

 

Pro naplňování těchto požadavků byl v SAND TEAM, spol. s r.o. vybudován systém managementu 

kvality a environmentu a vyhlášena tato Politika kvality a environmentu, která je prosazována 

prostřednictvím zásad v následujících oblastech: 

 

Zákazníci 

• budovat pevné oboustranně výhodné partnerské vztahy se zákazníky, 

• nabízet produkty a služby za konkurenceschopné ceny a šetrné k životnímu prostředí. 

 

Naši pracovníci 

• motivovat naše pracovníky a rozvíjet jejich kompetence pro dosahování vyšší kvality práce, 

• vytvářet estetické a bezpečné pracovní prostředí. 

 

Dodavatelé 

• budovat pevné oboustranně výhodné partnerské vztahy s dodavateli. 

 

Orgány státní správy 

• spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy v dosahu působnosti společnosti. 

 

Vedení společnosti SAND TEAM, spol. s r.o.se zavazuje: 

• dodržovat výše uvedené zásady, 

• plnit závazné povinnosti, 

• šetrně přistupovat k životnímu prostředí a čerpání přírodních zdrojů, 

• předcházet znečišťování, 

• vytvářet podmínky pro plnění požadavků všech zainteresovaných stran a stanovených cílů kvality a 

environmentálních cílů včetně poskytování potřebných zdrojů, 

• řídit procesy poskytovaných produktů a služeb tak, aby vedly k neustálému zlepšování zavedeného 

systému managementu kvality a environmentu. 

 

A od pracovníků společnosti očekává: 

• odpovědnost za kvalitu vlastní práce, 

• znalost a důsledné dodržování stanovených postupů systému managementu kvality a environmentu, 

• aktivní spolupráci při zlepšování zavedeného systému managementu kvality a environmentu. 

 


