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Snaha spoločnosti Keller špeciálne zakladanie s.r'o. o trvalé zlepŠovanie sa Vo všetkých
aspektoch, prirodzeným spÔsobom vyústila do zavedenia lntegrovaného ManaŽérskeho Systému
(lMS) podl'a medzinárodných štandardov lSo 14001 aoHsAs 18001. Spoločnost'sa zaväzuje
plnit' poŽiadavky a trvalo zlepŠovaťefektívnosť systému manaŽérstva v oblastiach ochrany
Žĺvotného prostredia a BOZP
lntegrovaný manaŽérsky systém, ktoý obsahuje špeciálne zakladanie stavieb a je neoddeĺitel'nou
súčast'oupodnikania a manaŽérskej filozofie spoločnosti je vyjadrením nášho záväzku na trvalé

zlepšovanie Vo všetkých oblastiach, najma v ochrane a prevencii znečistenia Životného
prostredia, dosahovaní stále sa zvyŠujúcichpoŽiadaviek na kvalitu azabezpećení bezpeÖnosti
a ochrany zdravia.
a

Podporujeme zodpovednost' a postoj zamestnancov ku kvalite' Životnému prostrediu a ochrane
zdravia pri práci. Cítime sa zodpovední za zachovanie lepšieho Životného prostredia pre
nasledujÚce generácie. Takisto podporujeme našimi produktami a sluŽbami naŠichzákazníkov

v zniŽovaní zataŽenia Životného prostredia.
a

SÚstavným vzdelávaním a zvyšovaním spÔsobilosti zamestnancov zvyšujeme povedomie o
kvalite poskytovaných sĺuŽieb, spokojnostĺ zákazníkov, BOZP a o pÔsobení na Životné prostredĺe'
Staráme sa o spoľahlivévzt'ahy a dodrŽiavame princípy kvality, ktoré chrakterizujú celé naše

jednanie.
a

ManaŽment spoločnosti neustálym rozvojom lMS vytvára základný predpoklad pre napíňanie
podnikatel'ského zámeru a pre neustále zlepšovanie. Stále sa snaŽíme o zlepšovanie a
podporujeme pracovné prostredie, ktoré sa vyznačuje otvorenost'ou voči zmenám a radosťou z
inovácie.

a

Dodávatelia sÚ našĺmipartnermi a sú zainteresovaní na plnení našej Politiky lMS. Zákazník je u
nás v strede záujmu. Pri vŠetkýchnašich rozhodnutiach sa riadime jeho potrebami. SnaŽíme sa
neustále zvyšovať spokojnost' tým, Že včas rozoznáme poŽiadavky, rozumieme jeho Želaniam a
prekonáme jeho očakávan ia.

Úspešnosť vidíme v udrŽiavanĺ zhody podnikania

záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plnit'.
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