
Politika firmy Sorex s.r.o.
Jsme firma, která poskytuje služby v oblasti projekce, montáže a servisu
klimatizačních, vzduchotechnických, chladících a měřicích, regulačních zařízení,
Našimi zákazníky jsou firmy z oblasti stavebnictví, dopravy, jiných průmyslor4ých
odvětví, provozovatelé a majitelé budov.
Vedení společnosti vychází zvize vlastního růstu, která je založena na komplexním
uspokojení požadavku zákazníka od projekční činnosti až po servis.
Naše politika je postavena na těchto tezích:

1. Stát se vyhledávanou firmou s funkčním integrovaným systémem
managementu kvality a environmentu (lSŘ), která je schopná velmi operativně
uspokojit veškeré požadavky zákaznika v oblastech naší podnikatelské
činnosti v očekávané kvalitě s minimálním dopadem do životního prostředí

2. Vedení společnosti podporuje vývoj a zlepšování lSŘ, neboť to pro nás
znamená udržet si dlouhodobé a významné zákazníky při minimálních
vlastních nákladech

3. Vedení společnosti provozuje lSŘ s cílem dosáhnou toho, aby při každodenní
práci byly plněny zákonné a jiné požadavky vztahující se na naši
podnikatelskou činnost

Každý zaměstnanec naší společnosti se podílí na kvalitě poskytovaných
služeb, přičemž dodržuje všechny interní postupy a opatření pro minimalizaci
dopadŮ ao ŽP, Uplatňováním osobní odpovědnosti každélro pracovníka a
pravidelným odborným proškolováním budujeme kolektiv kvalifikovaných lidí,
kteříjsou si vědomi své sounáležitosti se společností.

Preventivními opatřeními, mezi která patří i opatření vyplývající zřízení
environmentálních aspektŮ, systematicky předcházet znečišt'ování a
poškozování životního prostředí, jakož i případným haváriím s negativními
dopady a nevratnými důsledky na životní prostředí

Pečlivě vyhodnocovat příčiny a následky událostí, které měly nebo by mohly
mít negativní dopad na kvalitu a na životní prostředí včetně kontroly
dodržování přijatých opatření k zamezení možnosti opakování
Jsme si vědomi, že teplonosné látky obsažené v klimatizačních a chladicích
jednotkách nejsou jedovaté, hořlavé, výbušné atd, ale mají nepřiznivý vliv na
ozónovou vrstvu Země. Proto je nezbytné vyvarovat se jakýchkoliv úniků
těchto látek, předvídat nežádoucí situace a v neposlední řadě postupovat
v souladu s nařízením Komise (ES) č. 151612007 kteným se v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 84212006 stanoví
standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a
klimatizačních zařizení a tepelných čerpadel obsahujíclch některé fluorované
skleníkové p|yny
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