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 držitel certifikátu ISO 9001, 14001, 18001 

Politika integrovaného systému 
Vrcholové vedení společnosti 3 x N spol. s r. o. vyhlásilo tuto Politiku IS ke zlepšování integrovaného systému 
managementu dle ČSN EN ISO 9001, ČSN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001: 
 

- Priorita je spokojenost zákazníků ve všech měřitelných oblastech s plněním jejich 
požadavků ze strany společnosti 3 x N spol. s r.o., za dodržení požadavků právních 
předpisů, které se na organizaci vztahují a jiných požadavků. 

 
- Snažíme se o upevnění pozice významného dodavatele kvalitních stavebních prací 

v oblasti stavebních izolací a sanací panelových domů, nejen v regionu K. Vary 
 

- S přispěním všech pracovníků provádíme profesionální a kvalitní práce 
 

- Zavazujeme se ke zlepšování všech oblastí týkající se IS 
 

- Snažíme se o uspokojování potřeb pracovníků na jejich profesní znalosti a jejich 
odpovídající ohodnocování vedoucí k jejich spokojenosti a kvalitnějším výsledkům 
odvedené práce 

 
- Zabezpečujeme a udržujeme pružně se orientující organizaci, která se efektivně 

přizpůsobuje požadavkům na ni kladeným, organizace s jasně rozdělenými 
pravomocemi a odpovědností 

 
- Zvyšujeme hospodárnost společnosti a tím zvyšujeme i její rentabilitu  

 
- Zhodnocujeme a udržujeme majetek zákazníka svěřený společnosti 

 
- Zavazujeme se ke zlepšování ochrany životního prostředí a prevenci znečišťování při 

všech svých činnostech 
 

- Zajišťujeme prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví při všech svých činnostech 
 

Tato Politika IS je vyhlášena na neomezené časové období s průběžně probíhajícím monitoringem. 

                                                                                                                          
         za 3 x N spol. s r. o. 
 
            Jan Nevšímal 
          obchodní ředitel 
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