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K naplneniu svojej vízie a misie sformuloval Reinter s.r.o. nasledujúcu

Politiku IMS,
ktorá je v súlade s požiadavkami EMAS, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018 a je záväzná pre všetkých zamestnancov

KVALITA VÝROBKOV, OCHRANA ŽP A BEZPEČNOSTI PRÁCE
IMS v oblasti hlavných činností - stavebnej výroby a procesu lakovania, chápeme ako úplné
uspokojenie požiadaviek a potrieb našich zákazníkov pri súčasnom rešpektovaní zákonných
noriem v oblasti kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce. Táto politika
poskytuje rámec na stanovovanie konkrétnych cieľov IMS.

NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE IMS
Ďalší rozvoj a konkurencieschopnosť Reinter s.r.o. je rozhodujúcim faktorom úspešnosti a
hnacím motorom pre trvalé zlepšovanie všetkých činností.
Reinter s.r.o. AKO KVALITNÝ PARTNER
Spoľahlivosť pri plnení zmluvných záväzkov a partnerská spolupráca so zákazníkom
sú základom našej terajšej i budúcej úspešnosti.
Reinter s.r.o. V OBLASTI OCHRANY ŽP
Cez identifikáciu a hodnotenie aspektov, vplyvov na životne prostredie, plnenie právnych a iných
požiadaviek zaručuje prevenciu znečisťovania ŽP a znižuje vplyv na životné prostredie.
Rešpektovanie a ochrana ŽP, udržateľné čerpanie prírodných zdrojov, zachovávanie biodiverzity
a ekosystémov kde firma pôsobí sú samozrejmosťou ako aj zachovanie bezpečného pracovného
prostredia pre pracovníkov.
Reinter s.r.o. V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE
Cez identifikáciu a hodnotenie pracovných rizík a plnenie právnych a iných požiadaviek zaručuje
vykonávanie svojich činnosti bez pracovného úrazu a choroby z povolania.

KVALITA PRACOVNÍKOV
Naše činnosti vykonávame vysoko kompetentnými, kvalifikovanými a odborne spôsobilými
pracovníkmi, ktorí sú vrcholovým manažmentom podporovaní vo svojej tvorivosti a iniciatíve.
Vítame spätnú väzbu od pracovníkov a od iných zainteresovaných strán.

SPOKOJNOSŤ NAŠICH ZÁKAZNÍKOV
Spokojnosť našich zákazníkov je jedným z rozhodujúcich kritérií hodnotenia výsledkov našej
práce.
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