Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Wyznajemy zasady: szacunek, zaufanie, uczciwość, odpowiedzialność, zaangażowanie i ciągłe podejmowanie nowych
wyzwań. Wszyscy jesteśmy zaangażowani w to, aby wytwarzać produkty poprzez efektywne wykorzystanie
wszystkich zasobów, konsekwentnie wyprzedzając oczekiwania klientów dotyczące jakości i dostawy
w konkurencyjnej cenie.
Przedmiotem naszej działalności jest dostarczenie kompleksowych rozwiązań w zakresie odlewnictwa ciśnieniowego,
w tym projektowanie i wykonawstwo form i narzędzi, przygotowanie procesów, produkcja odlewów ciśnieniowych
ze stopów aluminium, produkcja części metalowych poddanych obróbce skrawaniem i obróbce powierzchniowej
oraz dostarczanie kompleksowych rozwiązań poprzez projektowanie inteligentnych systemów w oparciu
o produkowaną przez nas elektronikę oraz aparaturę pomiarowo-regulacyjną do zastosowań przemysłowych,
motoryzacyjnych i wojskowych, a także poprzez usługową produkcję elektroniki. Jako priorytet traktujemy
dostarczenie precyzyjnych odlewów oraz części metalowych, spełniających wymagania i oczekiwania Klienta.
Dokładamy starań, aby osiągnąć doskonałość poprzez innowację i ciągłe doskonalenie w procesach, produktach
i usługach, tak aby stworzyć możliwości rozwoju na wszystkich poziomach organizacji.
Każdy pracownik jest włączony w działania związane z troską o środowisko.
Nasze nadrzędne cele:
- skoncentrowanie się na wymaganiach klientów,
- dostawa na czas,
- ciągłe doskonalenie,
- spełnienie wymagań prawnych i innych wymagań,
- minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko,
- ciągła poprawa wyniku energetycznego.
Zobowiązujemy się do realizacji celów i promowania ochrony zdrowia i środowiska.
Środkiem do realizacji zamierzonych celów jest wdrożony, a także nieustannie doskonalony Zintegrowany System
Zarządzania oparty na normach:
• ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością
• IATF 16949:2016 Standard zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym
• ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego
• ISO 50001:2018 Systemy zarządzania energią

Wizja
Naszą wizją jest osiągnięcie stałego wzrostu poprzez innowacje i postęp technologiczny w dziedzinach powiązanych z
naszym profilem produkcji.

Misja
Projektujemy i dostarczamy produkty poprzez efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów konsekwentnie
wyprzedzając oczekiwania klientów dotyczące jakości i dostawy w konkurencyjnej cenie.
Dokładamy starań, aby osiągnąć doskonałość wydajności poprzez innowacje i ciągłe doskonalenie procesów,
produktów i usług, aby stworzyć możliwości rozwoju dla wszystkich zainteresowanych stron.
Wspieramy nabywanie efektywnych energetycznie produktów i usług oraz związane z projektowaniem działania,
które wpływają na poprawę wyniku energetycznego.
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