PoIitika firmy Sorex s.r.o.
Jsme firma, která poskytuje služby v oblasti projekce, montáže a

servisu
klimatizačních,vzduchotechnických, chladících a měřicích, regulačníchzařízení.
Našimi zákazníky jsou firmy z oblasti stavebnictví, dopravy, jiných průmyslových
odvětví, provozovatelé a majitelé budov.
Vedení společnosti vychází zvize vlastního růstu, která je založena na komplexním
uspokojení požadavku zákazníka od projekčníčinnosti až po servis.
Naše politika je postavena na těchto tezích:

1. Stát

se

vyhledávanou firmou

s

funkčnímintegrovaným systémem

managementu kvality a environmentu (lSŘ), která je schopná velmi operativně
uspokojit veškerépožadavky zákazníka v oblastech našípodnikatelské
činnosti v očekávané kvalitě s minimálním dopadem do životníhoprostředí

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 by|y plněny zákonné a jiné požadavky vztahujícíse na naši
podnikatelskou

čin nost

4, Každý zaměstnanec našíspolečnosti se podílína kvalitě

poskytovaných
přičemž
sluŽeb,
dodržuje všechny interní postupy a opatření pro minimalizaci
dopadŮ ao ŽP. Uplatňováním osobní odpovědnosti každélropracovníka a
pravidelným odborným proškolováním budujeme kolektiv kvalifikovaných lidí,
kteří jsou si vědomi své sounáležitosti se společností.

5. Preventivními opatřeními, mezi která patří i opatření vyplývajícízřízení
environmentálních aspektŮ, systematicky předcházet znečišt'ovánía
poŠkozováníživotního prostředí, jakož i případným haváriím s negativními
dopady a nevratnými důsledky na životníprostředí

6.

PeČlivě vyhodnocovat příčinya následky událostí, které měly nebo by mohly
mít negativní dopad na kvalitu a na životníprostředí včetně kontroly
dod ržová n í p řtjatých opatře n í k zamezení možnosti opaková n í
7, Jsme si vědomi, že teplonosné látky obsaženév klimatizačních a chladicích
jednotkách nejsou jedovaté, hořlavé, výbušnéatd. ale mají nepřiznivý vliv na
ozónovou vrstvu Země. Proto je nezbytné vyvarovat se jakýchkoliv úniků
těchto látek, předvídat nežáďoucí 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. 842t2OO6 stanoví

standardní poŽadavky

na

kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a

klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujlcích některé fluorované
skleníkové plyny
dne 3.2.2020 . schválili

