Enviromentální politika společnosti

Obchodní a montáţní firma SANY, s.r.o. byla zaloţena v roce 1997 jako
společnost podnikající v oblasti vyuţití alternativních zdrojů energie. Provádí výhradní
obchodní zastoupení firmy THERMO-SOLAR ŢIAR, solární systémy a sluneční kolektory
HELIOSTAR a nabízí širokou škálu slunečních kolektorů HELIOSTAR, tepelných čerpadel,
fotovoltaických panelů, horkovzdušných kolektorů, plastových absorbérů a ostatních zdrojů
alternativní energie. Firma dodává systémy pro vytápění, ohřev teplé uţitkové vody v
rodinných domcích, či jiných objektech, chatách, chalupách a v bazénech s vyuţitím sluneční
energie. Šetří tak provozní náklady aţ o 80%. Dodává a montuje tepelná čerpadla
TEMPSTAR k vytápění, ohřevu teplé vody i v bazénech s úsporou provozních nákladů aţ
65%. Provádí projekty, návrhy, konzultace a dodávky systémů. Síť smluvních partnerů po
celé republice zajišťuje realizaci systémů pro objekty za přijatelné ceny a servis u zákazníků.
Systémy managementu jakosti (QMS) a ţivotního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém
řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti
integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot,
programů a kontrolních mechanizmů.
V oblasti řízení jakosti to znamená především:
·

plnění poţadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti;
spokojenost zákazníka je vţdy na prvním místě

·

sluţby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s
všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti

·

základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné
chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň,
spolehlivost a serióznost

·

naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu ve kterém podniká;
snaţí se nabídnout především kvalitní sluţby, podporuje regionální sportovní, kulturní a
společenské aktivity

·

činnost směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu se snahou
rozšiřovat kvalitu i rozsah nabízených sluţeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu
organizace a jistoty našich zákazníků

·

společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si
vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve
společnosti je pro pracovníky prestiţní záleţitost

·

nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému řízení jakosti jsou především
identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závaţnosti všech aspektů, stanovení cílů,
záměrů a definovaný systém kontrolních mechanizmů.

Oblast systému environmentálního managementu:

·

společnost se zavazuje neustále plánovité zlepšovat svůj environmentální profil při
zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.

·

udrţení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech poţadavků
platných zákonů a nařízení na ochranu ţivotního prostředí a dalších jiných poţadavků,
kterým podléhá.

·

organizace předchází vzniku příčin moţného poškození ţivotního prostředí a postupně
se snaţí orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo jiţ
má systém zaveden a kteří má vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů

·

společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám
poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na ţivotní prostředí.

·

nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního
managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závaţnosti všech
environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a
definovaný systém kontrolních mechanizmů.
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