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Společenská odpovědnost firem pro nás znamená
dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungování
odpovědně vůči společnosti a prostředí,
ve kterém podnikáme.
Respektujeme vysoké etické standardy, pěstujeme dobré vztahy se svými zaměstnanci i zákazníky, podporujeme region, ve kterém působíme a usilujeme
o snižování negativního dopadu na životní prostředí. Jsme nositeli pozitivních
trendů, odlišujeme se od konkurence a patříme k žádaným obchodním partnerům a atraktivním zaměstnavatelům v kraji.
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·· poskytujeme veškeré relevantní informace užitečné
pro partnery včetně finanční situace, vlastnictví či řízení
společnosti
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Vytváříme příznivé podnikatelské prostředí
·· Svými postoji a chováním v obchodních vztazích
vystupujeme důvěryhodně a korektně
·· Uznáváme pravidla poctivého obchodu a soutěže
·· Důsledně plníme uzavřené smlouvy, dohody a závazky
·· Platební disciplína je pro nás základem obchodního vztahu
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Považujeme dodržování zákona
za základní předpoklad podnikání

Podporujeme regionální projekty, události a organizace
·· Dlouhodobě spolupracujeme s Charitou Ostrava
a Fakultní nemocnicí Ostrava
·· Od roku 2009 jsme spolehlivým partnerem festivalu
Colours of Ostrava a Festivalu v ulicích
·· Spolupracujeme se školami a dětskými domovy v regionu
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Ve vztahu k zaměstnancům:
·· Dbáme na důstojné zaměstnanecké prostředí, úctu,
informovanost, spravedlivé odměňování, zvyšování
kvalifikace, bezpečnost a hygienu
·· Nepřipouštíme jakoukoliv diskriminaci
·· Podporujeme a odměňujeme vlastní aktivity zaměstnancům
ve vztahu k zlepšování pracovního prostředí
·· Vedeme zaměstnance k čestnému jednání a osobní
zodpovědnosti
·· Nabízíme řadu benefitů nad rámec obecně platné legislativy
(1 týden dovolené navíc, příspěvky na stravování, pitný
režim na pracovišti, příspěvky na soukromé penzijní fondy,
mimořádné odměny a odměny u příležitosti osobního
či pracovního jubilea)
·· Nasloucháme problémům zaměstnanců.  

Řídíme se zejména těmito pravidly chování:
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Jednáme otevřeně
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Ve vztahu k životnímu prostředí
·· Máme zavedenu politiku odpadového hospodářství
v souladu s nejnovější legislativou
·· Recyklujeme druhotné suroviny
·· Jsme evidování v systému EKO-KOM
·· Sledujeme spotřeby energií a vody, dodržujeme
emisní limity
·· Máme zaveden vlastní interní systém kontroly výrobních
procesů a kvality
·· Vlastníme Certifikát FSC®
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