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Politika společnosti WAVIN CZECHIA: 

Společnost Wavin Czechia se ztotožňuje a řídí politikou skupiny WAVIN: 

• Politikou kvality - „Zásadami společnosti Wavin týkajícími se kvality“  
 

• Politikou environmentu, bezpečnosti práce a udržitelnosti - „Naším postojem 

ke zdraví, bezpečnosti, životnímu prostředí a veřejnosti“  

 

Kromě uvedených zásad společnost klade důraz na: 

• Přidanou hodnotu pro zákazníky poskytováním praktických školení montáže našich 

systémů, tak aby byla zaručena správnost realizace a maximální možná životnost 

jednotlivých systémů. Společnost rovněž poskytuje individuální poradenskou činnost.  
 

• Využívání a rozvoj lidských zdrojů a vytváření vhodného pracovního prostředí 

pro náš tým.  
 

• Minimalizaci dopadů na životní prostředí a snižování energetické spotřeby 

společnosti investováním do moderních technologií.  
 

• Potenciál stát se preferovaným partnerem našich zákazníků a spolupracujících 

společností bez omezení teritoria. A dosáhnout pozice lídra nových trhů. 

 

V Kostelci nad Labem 

Dne 24. 11. 2022  
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