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Naše firma se zabývá revitalizací panelových domů v oblastech montáží kontaktních
zateplovacích systémů, zateplování střech, výměny oken, balkonů a výtahů. Chceme
upevnit a rozšířit postavení v jihočeském a středočeském regionu rozšiřováním
nabízených a poskytovaných služeb v oblasti revitalizace panelových domů.
Budeme neustále zlepšovat poskytované služby při revitalizaci panelových domů - zejména
čistotu a bezpečnost pracovního prostředí na stavbách, odbornou způsobilost zaměstnanců a
ostatní související činnosti z hlediska kvality, spolehlivosti a míry negativních dopadů na
životního prostředí.
Naší trvalou snahou je plnit požadavky a neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému
managementu kvality a EMS.
Vedení firmy upřednostňuje preventivní přístup ve všech činnostech, zejména pak v oblastech
neplnění požadavků zákazníka, negativního působení na životní prostředí, úrazů a poškození
zdraví zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran před odstraňováním následků.
Vedení firmy se zavazuje k dodržování aplikovatelných požadavků právních předpisů a
ostatních, pro firmu přijatelných, požadavků dalších zainteresovaných stran pro výše uvedené
činnosti, a z nich plynoucích environmentální aspekty.
Vedení firmy zajišťuje sdělování této politiky všem osobám pracujících pro firmu nebo
z jejího pověření. Vedení firmy o této politice komunikuje i s osobami které řídí. Cílem je
zvýšení uvědomění o jejich individuálních povinnostech v oblasti EMS. Dostupnost této politiky
veřejnosti je zajištěna umístěním na webových stránkách www.mavl.cz.
Měřítkem kvality naší práce je spokojenost zákazníka. Zákazník, interní i externí, je naším
nejdůležitějším partnerem. Zisk a růst naší společnosti je konečným měřítkem toho, jak efektivně
plníme své závazky k zákazníkům.
Spolupráce s našimi zákazníky a znalosti jejich potřeb jsou základem pro úspěšnost realizace
revitalizace panelových domů.
Snažíme se trvale ve všech oblastech snižovat náklady, tím zvyšovat ziskovost společnosti při
zajištění cenové konkurenceschopnosti našich služeb a získané finanční prostředky investujeme
zejména do oblasti rozvoje společnosti.
Povinností vedoucích pracovníků na všech úrovních řízení je zajistit, aby každý z jeho
podřízených pracovníků pochopil důležitost integrovaného systému řízení a tyto požadavky
důsledně uplatňoval ve své práci.
Politika integrovaného systému managementu je závazná pro všechny pracovníky a
spolupracující osoby firmy.
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