POLITIKA KVALITY A EMS
REGRA PLAST spol. s r.o.
Společnost REGRA PLAST spol. s r.o. založena roku 1999 je výrobní podnik se
zaměřením hlavně na výrobou granulátu, výrobu plastových výlisků a recyklaci. Našimi
hlavními odběrateli jsou firmy zabírající se výrobou plastových výlisků v automobilovém,
nábytkářském a obalovém průmyslu.
Společnost provozuje dva výrobní závody:
Provozovna 1
Spojení
Provozovna 2
Spojení

Obora 385/1
415 676 040
Dobroměřice 36/11, Louny 440 01
415 654 229

REGRA PLAST spol. s r.o. se ve své koncepci kvality a ochrany životního prostředí
zavazuje uplatňovat následující zásady:
1. Naším základním cílem je uspokojování potřeb a očekávání zákazníků. Důsledně
zjišťujeme současné i budoucí požadavky zákazníků a právních předpisů a promítáme
je do dalšího zlepšování kvality i sortimentu našich služeb.
2. Samozřejmostí je plnění všech právních a jiných požadavků, kterým společnost
podléhá.
3. Udržujeme a upevňujeme naše postavení mezi českými firmami. Pro splnění tohoto
záměru je podmínkou aktivní přístup a kvalitní práce společnosti a pocit osobní
odpovědnosti by měl být zárukou, že se naše výrobky budou stále více prosazovat.
4. Realizujeme účinné a efektivní investice do spolehlivých kontrolních metod, cíleného
vzdělávání zaměstnanců společnosti a tím i zvyšování kvality lidských zdrojů.
Zvyšujeme potenciál naší společnosti prohlubováním motivace všech našich
pracovníků ke zvyšování svých znalostí a odborných dovedností a ke zlepšování
kvality výrobků společnosti. Prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců a kontaktem se
zákazníky působíme na jejich environmentální povědomí a odpovědné chování
k životnímu prostředí.
5. Dbáme na dobrou pracovní atmosféru na našem pracovišti a korektní vztahy s našimi
obchodními partnery. Stanovené zásady politiky kvality a environmentu společnosti
přiměřeně uplatňujeme a požadujeme i od smluvních partnerů.
6. Našim zákazníkům poskytujeme odbornou a technickou pomoc pro optimální
využívání našich výrobků.
7. Jednou z našich priorit je prevence vzniku neshod na všech úrovních řízení organizace
a při naplňování jejich aktivit. Za prioritu považujeme preventivní péči, která má
přednost před následnými opatřeními a neustálé zlepšování v oblasti ochrany
životního prostřední. Připraveností a prevencí předcházíme havarijním situacím.
8. Při všech stávajících i plánovaných činnostech uplatňujeme neustálou snahu o
snižování znečišťování životního prostředí.
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