Zbiór norm firmy PFERD
Postępowanie świadome i rozważne

ZAUFAJ NIEBIESKIM

■ Zarządzanie jakością potwierdzone certyfikatem zgodnym z DIN EN ISO 9001
■ Całościowa polityka jakości, ochrony środowiska i energii, każdego roku na nowo uchwalana i realizowana w przedsiębiorstwie
■ Długoterminowe relacje, stworzone na bazie wiarygodności, niezawodności i uczciwości

Zbiór norm firmy PFERD
Postępowanie świadome i rozważne
Jakość „made by PFERD
Pod pojęciem jakość „made by PFERD“ rozumiane są najbardziej
zaawansowane, wysoce ekonomiczne, a także osobiste rozwiązania obróbcze
naszych klientów.
Opracowujemy, produkujemy i poddajemy kontroli nasze narzędzia, które
odznaczają się stałym i pewnym rezultatem pracy. Dopasowujemy je do
najwyższych jakościowych wymagań naszych klientów. Zarządzanie jakością
potwierdzone certyfikatem zgodnym z DIN EN ISO 9001.

Polityka proekologiczna i energetyczna

Odpowiedzialność społeczna
Relacja z naszymi pracownikami tworzona jest na bazie wiarygodności,
niezawodności i uczciwości, a także społecznej odpowiedzialności. Wspieramy
i wymagamy fachowej kompetencji, gotowości do osiągnięć i predyspozycji
do pracy zespołowej dzięki konkretnemu doskonaleniu zawodowemu oraz
nastawionym na sukces wszelkim udoskonaleniom.
Relacje z naszymi klientami i dostawcami charakteryzują się niezawodnością
i uczciwością. Kładziemy nacisk na rozwój długotrwałych relacji z klientami,
które owocują partnerską współpracą.
Szanujemy i wspieramy walory naszej lokalizacji, inwestując w nasze
środowisko naturalne.

Ochrona pracowników

Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
Granice tolerancji natężenia hałasu i wibracji

Przy produkcji narzędzi segmentu premium do obróbki powierzchni i
cięcia materiałów kierujemy się podstawowymi wymogami w dziedzinie
bezpieczeństwa, ekologii oraz zdrowia użytkownika. Jako producent wysokiej
jakości narzędzi stawiamy sobie za cel, wciąż ulepszać procesy produkcyjne i
produkty uwzględniając aspekty ekologiczne.

PFERDERGONOMICS
Człowiek jest najważniejszy

 Europejskie przepisy BHP zmodyfikowane o przepisy prawa polskiego
 Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa ochrony zdrowia w miejscu pracy
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■ Mniej wibracji
■ Redukcja hałasu
■ Mniej pyłu
■ Optymalna ergonomia podczas pracy
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Dodatkowo wciąż pracujemy nad tym, aby zoptymalizować nasze produkty
pod kątem bezpieczeństwa i ergonomii. Naszym zadaniem jest także
udzielanie użytkownikom obszernej informacji o nowych możliwościach
ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy narzędziami.
Więcej informacji zawartych jest w prospektach „Zdrowie i bezpieczeństwo
w miejscu pracy – Granice tolerancji natężenia hałasu i wibracji“ i
„PFERDERGONOMICS - Człowiek jest najważniejszy“.
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Jakość PFERD zgodna z certyfikatem EN ISO 9001.
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Dążymy do ciągłego zredukowania zużycia energii i materiałów oraz przez
optymalne wykorzystanie zasobów, jak i zastosowanie nowoczesnych
technologii produkcyjnych, dążymy do znacznego ulepszenia naszej
zakładowej świadomości ekologicznej oraz wydajności energii.

Zmiany 819 644 techniczne zastrzeżone.

Odpowiedzialne i rozważne postępowanie z naturalnymi zasobami – zwłaszcza
z człowiekiem, naturą i środowiskiem – jest wpisane w nasze normy. Czujemy
się zobowiązani wobec długofalowego korzystania z naturalnych zasobów,
starając się tym samym oszczędnie obchodzić z energią.

