
·   Zahrnujeme ochranu životního prostředí, bezpečnost práce 
a ochranu zdraví při práci mezi hlavní zásady podniku.

·   Vyvíjíme nábytkové kování, které odpovídá nejvyšším 
požadavkům na kvalitu, bezpečnost, ekologickou 
únosnost a energetickou účinnost. Tyto vlastnosti  
jsou rozhodující i při navrhování výrobních postupů  
a pořizování výrobních zařízení.

·   Energetickou účinnost považujeme při všech našich činno- 
stech za integrální součást ochrany životního prostředí.

·   Přihlížíme k aspektům životního prostředí, bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci jako ke svébytným 
kritériím ve všech relevantních procesech, pokud  
možno v kvantifikované podobě.

·   Zajišťujeme účinnou organizaci ochrany životního 
prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
jakož i potřebné informace, personální zdroje a rozpočty.

·   Zajišťujeme prostřednictvím výborů pro životní prostředí,  
bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci uskutečňo-
vání nutných opatření.

·   Pravidelně vyhodnocujeme rizikové situace a aktuali-
zujeme nouzové plány.

·   Zavazujeme se ke každoročně formulovaným cílům pro  
ochranu životního prostředí, bezpečnosti práce a 
ochranu zdraví při práci a kontrolujeme dosahování  
cíle v rámci přezkoumání řízení.

·  Právní ustanovení, aplikovatelné normy, požadavky z 
 dalších závazků a stav techniky považujeme za mini- 
 mální požadavky.

· Neustálé zlepšování za účelem trvalého snižování   
 spotřeby energií, zamezení znečišťování životního   
 prostředí, zdravotních rizik a ohrožení na pracovišti   
 považujeme za závaznou součást podnikové kultury.

·   Úspěšný management životního prostředí, bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci vyžaduje na všech  
úrovních odpovědné spolupracovnice a spolupracovníky. 
Aktivní zapojení podporujeme příslušnou kvalifikací a 
dalším vzděláváním.

· Zapojujeme dodavatele, poskytovatele služeb a   
 zákazníky do opatření na ochranu životního prostředí,   
 bezpečnosti práce a ochranu zdraví při práci.

·   Prostřednictvím informovanosti a spolupráce vytváříme 
vztah důvěry s veřejností a úřady.

Podniky skupiny Hettich přebírají zvláštní odpovědnost za zachování přirozených životních zdrojů a za ochranu zdraví 
svých zaměstnanců. To se odráží především v těchto aspektech:
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Hettich principy trvale udržitelného rozvoje
Ochrana životního prostředí, bezpečnost práce a ochrana 
zdraví při práci
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