Předmětem činnosti je výroba železobetonových prefabrikátů pro dopravní (silnice,
železnice a tramvajové tratě), inženýrské (mosty, opěrné stěny) a technologické stavby
včetně výroby čerstvého betonu. Vedle vlastní výroby zajišťujeme projektovou
dokumentaci, dopravu a montážní práce veškerých výrobků.
Společnost má zavedený certifikovaný integrovaný systém managementu odpovídající
požadavkům norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Tento materiál je součástí pro
přechod na požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Systém je
aplikován na celou společnost a realizované stavby, včetně jejich provádění, provádění
změň, udržovacích prací a jejich odstraňování, mimo požadavků 8.3 normy ISO 9001 na
návrh ani vývoj.

Politika kvality, ochrany ŽP, BOZP a PO

Politika kvality, ochrany ŽP, BOZP a PO bude zajištěna dodržováním následujících zásad:
1. Při realizaci zakázky provádíme veškeré činnosti s cílem splnit specifikované požadavky
obecně závazných předpisů, zákazníka a dalších zúčastněných stran na:
 kvalitu odvedené práce;
 minimalizaci dopadů výroby na životní prostředí a prevenci vzniku havárií;
 bezpečnost a ochranu zdraví při práci a prevenci vzniků úrazů a nemocí z povolání.
2. Předpokladem splnění záměrů a cílů společnosti je profesionalita vedoucích pracovníků na
všech úrovních a zapojení všech pracovníků společnosti do procesů realizace zakázky.
3. Při provádění všech činností ve společnosti uplatňujeme týmový přístup s maximálním
efektem organizace práce.
4. V rámci neustálého zlepšování výkonnosti společnosti:
 vyvíjíme neustálý tlak na předcházení chybám a nekvalitní výrobě;
 používáme technologie šetrné k životnímu prostředí, preferujeme efektivní využívání
surovin, šetření energií a snižování množství vznikajících odpadů;
 klademe důraz na dodržování zásad BOZP, zjišťování rizik vyplývající z pracovní činnosti a
jejich maximální eliminaci;
 dbáme na ochranu zdraví našich zaměstnanců.
5. Průběžně ověřujeme účinnost a efektivnost prováděných procesů na základě měřitelných
ukazatelů, které pravidelně sledujeme, analyzujeme a zlepšujeme.
6. Společně s našimi dodavateli a partnery prosazujeme vzájemně prospěšné dodavatelské
vztahy a spolupracujeme na zvyšování úrovně a ukazatelů kvality.
Politika kvality, ochrany ŽP, BOZP a PO je závazná po všechny zaměstnance společnosti.
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