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Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem ukierunkowanym na kompleksową obsługę 
inwestycji z zakresu ochrony powietrza we wszystkich branżach przemysłu w Polsce i na 

Świecie, które są projektowane dla indywidualnych potrzeb naszych odbiorców.  

Ponad 20-letnie doświadczenie naszej kadry inżynierskiej jest potwierdzone setkami 
referencji w zakresie instalacji odpylania, filtracji i neutralizacji. 

Zadowolenie klientów traktujemy jako miarę jakości naszych wyrobów i usług  oraz impuls do 
dalszego rozwoju.  

Misją naszą jest umacnianie pozycji solidnego i wiarygodnego partnera w biznesie oraz 
osiągnięcia stabilnej pozycji producenta i pracodawcy. 

Celem naszym jest zapewnienie Klientom poczucia bezpieczeństwa wynikającego ze 
świadomości, że powierzyli zlecenie w ręce profesjonalistów. 

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania, opartego na międzynarodowych 
standardach jest: 

 dla naszych klientów dowodem dbałości o jakość - ISO 9001:2015,  
 dla naszego otoczenia potwierdzeniem troski o środowisko naturalne - ISO 

14001:2015,  
 dla pracowników Spółki, współpracowników i podwykonawców, zapewnieniem 

odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy – ISO 45001:2018.  

Dla utrzymania ciągłej satysfakcji Klientów i uzyskania opłacalności działania, Spółka  
przyjęła następujące cele jakościowe, środowiskowe i BHP:  

 współpraca z kwalifikowanymi podwykonawcami oraz dostawcami materiałów i usług  
z jednoczesnym wsparciem produkcji rodzimej pochodzącej od polskich wytwórców,  

 systematyczne motywowanie i rozwijanie kwalifikacji i doświadczenia pracowników, 
 współudziału pracowników w sprawach dotyczących BHP i konsultacji z nimi kwestii BHP, 
 planowanie środków i działań tak, aby zapewnić nadzorowane warunki realizacji 

wyrobów/usług i zapobiegać jakimkolwiek niezgodnościom, incydentom, awariom, 
wypadkom i sytuacjom  potencjalnie wypadkowym.  

 identyfikowanie, planowanie i zarządzanie procesami oraz ich wzajemnymi 
powiązaniami z uwzględnieniem ryzyk i szans.  

Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział 
zadań i uprawnień. 

Zarząd spółki jest odpowiedzialny za ustanowienie Polityki i strategii rozwoju oraz przyjmuje 
zobowiązanie do zapewnienia zasobów, tworzenia warunków oraz wewnętrznego środowiska 
przedsiębiorstwa tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów. 
To zobowiązanie obejmuje również zapewnienie ciągłego doskonalenia systemu zarządzania 
jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.                                                 
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