Polityka Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
U źródeł funkcjonowania Nowego Stylu leżą założenia dotyczące skutecznego, efektywnego i przyjaznego działania.
Są one wpisane w naszą misję, która brzmi:

Z pasją i poszanowaniem środowiska naturalnego pomagamy ludziom
aranżować biura i inne obiekty użyteczności publicznej. Tak, aby jak
najlepiej odpowiadały na potrzeby ich zdrowia i komfortu, zwiększały
efektywność i przyjemność z pracy, zaspokajały indywidualne potrzeby
ergonomiczne i estetyczne. Żeby po prostu jak najlepiej im służyły.
W celu spełnienia misji przedsiębiorstwa, osiągnięcia konkurencyjności na rynku oraz umocnienia zaufania naszych
klientów, a tym samym zapewnienia ciągłości biznesu, koncentrujemy się na realizacji celów opartych na poniższych
założeniach.

Zapewniamy klientom
kompleksową obsługę
i zaspokojenie stale
rosnących oczekiwań.

Systematycznie ulepszamy
walory użytkowe, ergonomiczne
i wytrzymałościowe naszych
wyrobów.

Gwarantujemy ciągły rozwój
firmy, dokonując ekspansji
na rynki międzynarodowe,
oraz umacniając naszą globalną
i lokalną odpowiedzialność.

Eliminujemy potencjalne zagrożenia identyfikując, analizując
i oceniając ryzyka, oraz szanse
występujące w procesach
i na stanowiskach pracy.

Zapewniamy bezpieczne
i higieniczne warunki pracy
w celu zapobiegania urazom
i chorobom.

Chronimy zdrowie
i bezpieczeństwo osób
przebywających na terenie
naszych lokalizacji, oraz
klientów i podwykonawców.

Angażujemy pracowników
oraz zainteresowane strony
w budowanie kultury
bezpieczeństwa.

Identyfikujemy i monitorujemy
aspekty środowiskowe
w całym cyklu życia produktu,
minimalizując niekorzystny
wpływ na środowisko naturalne.

Dbamy o racjonalne zużycie
surowców naturalnych, stosując
technologie redukujące ilość
odpadów produkcyjnych.

Projektujemy wyroby
zgodne z modelem
gospodarki cyrkularnej.

Szkolimy pracowników w celu
podnoszenia świadomości
ich wpływu na środowisko,
jakość i bezpieczeństwo.

Osiągamy zgodność
z obowiązującymi przepisami
prawa oraz przestrzegamy
pozostałych zobowiązań.

Zobowiązujemy się do pełnego zaangażowania w funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego
na wymaganiach norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 14006, EN 1090-1, EN 1090-2, ISO 3834-2, poprzez
zapewnienie niezbędnych zasobów do jego utrzymania i ciągłego doskonalenia, w tym doskonalenia efektywności
środowiskowej produktów przez cały cykl ich życia.
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