POLITIKA I(VALITY
Akciová společnost AM INTERIÉR' ztinje ťrrmou specializovanou na návrhy, vyrobu a
dodávky interiér kancelá í, bank, hotelri, restaurací, prodejen, společenskych prostor,
rodinnych domri a bytťr. Pracovníci firmy mají dlouholeté zkušenosti jak znavrhováni, tak i
dodávky interiéru. Firma je technicky i personálně vybavenanaprodukci atypického nábytku,
stavebně truhlrí skych vyrobkri vyššíhostandardu a kovovych v;irobkri pro kompletaci
interiéru.

Hlavním strategick m cílem firmy je uspokojovat i ty nejnáročnějšípožadavky zákazníkri na
vybavení interiéru, a to komplexně od architektonického návrhu p es vyrobu až po reďrizaci
,,na klíč"a dosahovat trvale vysok;i standard kvality všech svych produkt .

$ Rodpo e tohoto cíle byl ve firmě zaveden a certifikován systém managementu kvatity dle
CsN BN Iso 9001z2009 a ve ejně vyhlášena tato politika kvality.
Politika kvality je součástícelkové politiky a strategie fi*y. Yychází z požadavk ČSN EN
ISo 900l:2009. Hlavní principy politiky kvality fi.-y jsou:

tr

ZaměÍení firmy na to, aby uměla porozumět současnym a budoucím pot ebám a
očekávání současnych i potencionálních zákazníkri a konečnych uživatel a dokáza|a je
splnit, jakoŽ i porozumět a zvážit pot eby a očekáváníjin ch zainteresovanych stran jako
nap . svych dodavatel a partnerri, zaměstnanc fi.my i ve ejnosti. Proto klade velk;i
ďtraz zejména na kvalitu, spolehlivost, bezpečnost, cenu svych qirobk , na dodací lhrity,
servis ana ochranu životního prost edí a rovněž věnuje pozornost i pot ebám a očekávání
sv;ich zaměstnancri z hlediska jejich uznáni, uspokojeni z práce a osobního rozvoje.

tr

osobní angaŽovanost a aktivita zaměstnancri firmy p
zlepšování efektivnosti systému managemenfu kvality.

tr

Každoročnístanovování konkrétníchcílri kvality vrcholoqim vedením, jejichž plnění
vede ke zlepšování v;konnosti firmy.

i

plnění poŽadavk a neustálém

Vrcholové vedení AM INTERIÉR a.s. Zlínje p esvědčeno, že jímvyhlášená a uskuteč ovaná
politika kvality p ispěje k trvalému napl ování kréda našífirmy:
Spokojenost našich zákazníkri zajišt'ujeme p edvídáním, pochopením a uspokojováním
jejich pot eb.
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