Mit jelent számunkra a minőség és a környezet védelme?
Integrált minőség és környezetirányítási politikánk
A Kvint-R Irodatechnikai és 3D Nyomtatási Kft. számára a legfontosabb kulcstényezők:


a 3D nyomtatás vezető magyarországi cége legyen és vevői elégedettségét folyamatosan
növelje



kiemelt gyakorlati és elméleti tudással rendelkező országos szervizhálózat a folyamatos
üzletmenet érdekében



az értékáram folyamatainkat a lehető legminimálisabb környezeti terhelés mellett alakítsuk
ki és működtessük



stabil partnerei legyünk minden érdekelt felünknek



minden követelményt és elvárást időben és optimális szinten biztosítsunk,



innovatív hozzáállásunk által fejlesszük folyamatainkat, ezáltal biztosítva hosszú távú
megélhetést munkatársainknak és a tulajdonosoknak,



a környezetvédelmi gondolkodásunk fókuszában a szennyezés megelőzése és minimalizálása
a célunk és erre minden résztvevő figyelmét felhívjuk,

A cég eredményes működése hosszú távon csak úgy biztosítható, ha termékeink és szolgáltatásaink
színvonalát minden esetben a vevői igényeknek megfelelően, magas szinten tartjuk minimális
környezetterhelés mellett.
Szervezetünk elkötelezett a szennyezés megelőzése iránt továbbá kiemelt fontosságot tulajdonít
mindazon tevékenységnek és szolgáltatási kultúrának, amelyek céljaink elérését a környezetközpontú
irányítás javításával, a környezet szennyezés minimalizálásán keresztül valósítja meg.
Integrált irányítási rendszerünket - ISO 9001 és ISO 14001 - úgy működtetjük, hogy
alaptevékenységünket illetően – irodatechnikai eszközök és 3D nyomtató kereskedelme és
szervizelése – feleljen meg vevőink és érdekelt feleink elvárásainak, biztosítsa céljaink
megvalósítását, társaságunk működésének eredményességét, dolgozóink megélhetését a
fenntartható fejlődés alapelvét szem előtt tartva.
Céljaink elérése érdekében:
 mindenkor magas színvonalon végezzük tevékenységünket, hogy megtartsuk és fejlesszük piaci
pozíciónkat,
 munkánknak folyamatosan alkalmazkodnia kell érdekelt feleink elvárásaihoz, melynek érdekében
minden dolgozónknak és alvállalkozónknak folyamatosan bővítenie kell ismereteit és tudását,
 törekszünk a jogi és egyéb elvárások teljesítésére, környezetvédelem területén a lehetséges
hatások megelőzésére és a szennyeződés megelőzésére,
 elkötelezettek vagyunk az integrált irányítási rendszerünk megfelelő működtetése és hatékony
fejlesztése érdekében,

 érdekelt feleinkkel olyan folyamatos kapcsolattartást kell kialakítanunk, amely nagyfokú bizalmat
biztosít mind tevékenységünkkel mind pedig termékeinkkel kapcsolatban,
 folyamatosan fejlesztjük működési folyamatainkat és integrált irányítási rendszerünket.

A magas minőségi színvonalú munkavégzés és környezetünk védelme minden dolgozónk felelőssége,
melyet személyes példamutatással és a megrendelőinkkel folytatott korrekt kapcsolattartással kell
bizonyítanunk.
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