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Společnost Pure Bohemia, s.r.o. se zabývá chemickým a/nebo mechanickým odstraňováním
drahých kovů z nejrůznějších substrátů, oddělováním drahých kovů z jejich směsí/ slitin a jejich
přečištěním (zejména chemickou cestou). Dále se zabýváme zpracováním nejširšího spektra
drahých kovů, které byly získány v rámci našeho recyklačního nebo servisního programu, kdy
v rámci servisního programu chemicky a nebo mechanicky provádíme čištění strojních
součástí, dále aplikujeme pokročilou úpravu povrchů, konečné čištění, inspekci a testování a
prodejní a logistickou a technickou podporu.
Touto vyhlášenou politikou integrovaného systému managementu se zavazujeme k:


Jsme společností, orientující se silně na zákazníka.



Cílem všech našich činností je vždy 100 % splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků
zákazníka na kvalitní dodávky materiálu.



Naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plnému uspokojení zákazníků.



Všechny činnosti jsou poskytovány v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými
požadavky, ke kterým se naše společnost zavázala a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.



Vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na
základně sběru a analýzy údajů.



Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality a uvědomělého přístupu k ochraně životního
prostředí pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v integrovaném systému
managementu.



Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti.



Všichni naši zaměstnanci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a
podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.



Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací.



Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele, z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi
spolupracujeme tak, aby splnili všechna naše očekávání.



Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování
a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.



Nejvýznamnějšími environmentálními aspekty vyplývajícími z činnosti společnosti jsou produkce odpadů,
provoz vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší, práce s látkami a směsmi závadným vodám.



Environmentální profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a zlepšován a z výsledku jsou stanoveny
nové cíle, cílové hodnoty a programy.



Hlavním cílem v oblasti ochrany životního prostředí je minimalizace eventuálních havárií a jejich dopadů
vůči životnímu prostředí zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce na vzniklé nehody či
havárie v areálu naší provozovny.



Zavazujeme se k prevenci (předcházení) znečišťování životního prostředí.



Touto schválenou a vyhlášenou Politikou kvality a environmentu se zavazujeme neustále zefektivňovat
zavedený systém integrovaného managementu.

V Lounech, dne 30.04.2014

……………………
………………….
Kristina PROKŠOVÁ, DiS.
jednatel společnosti

