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Wizja
Będziemy Państwa wiarygodnym i wysoce efek-
tywnym partnerem w zakresie rozwiązań stano-
wiących wartość dodaną.

Misja
Jesteśmy globalnym dostawcą elementów i 
konstrukcji stalowych oraz konkretnych rozwią-
zań, które nieustannie przyczyniają się do wzro-
stu wartości u klienta.

Fundament działań biznesowych
Dostarczamy wysokiej jakości produkty dla 
przemysłu wiatrowego i innych branż. Dbamy o 
to, aby zawsze dysponować odpowiednimi za-
sobami i możliwościami.

Nasze główne cele to:
•  Terminowe dostarczanie rozwiązań stalo-

wych, które spełniają wymagania naszych 
klientów

•  Możliwie jak największe ograniczenie nega-
tywnego wpływu naszej produkcji na środowi-
sko naturalne

•  Działania mające na celu ochronę zdrowia 
oraz ciągłe poprawianie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy

•  Zapewnianie zgodności z wymogami prawny-
mi

•  Utrzymywanie i ulepszanie zintegrowanego 
systemu zarządzania

Osiągamy te cele dzięki:
•   Posiadaniu systemu zarządzania jakością 

i spełnianiu wymogów aktualnych norm: 
ISO9001, ISO14001, ISO 45001, EN 3834-2 

oraz EN1090-2/3, przy zachowaniu równowa-
gi między kontrolą a elastycznością

•  Zapewnianiu zgodności ze stosowanymi prze-
pisami prawa oraz ciągłemu monitorowaniu 
wymogów zewnętrznych

•  Ciągłemu ulepszaniu, w szczególności
 -  Ograniczeniu niezgodności, godzin i kosz-

tów
 -  Uproszczeniu procesów ze szczególnym 

uwzględnieniem stabilności i wytrzymałości
 -  Działaniom mającym na celu zapobieganie 

chorobom i wypadkom w pracy, a także 
optymalizację fizycznego i psychologiczne-
go środowiska pracy

 -  Dbaniu o ślad ekologiczny poprzez minimali-
zację konsumpcji oraz generowanych odpa-
dów, a także ograniczenie emisji

•  Racjonalne i wydajne wykorzystywanie do-
stępnych zasobów z odpowiednimi kompe-
tencjami w zakresie rozwijania relacji bizneso-
wych z naszymi klientami

•  Organizowaniu szkoleń dla pracowników w 
celu podnoszenia ich kwalifikacji oraz uświa-
damiania im, jak ważną rolę odgrywają w speł-
nianiu wymagań klientów

•  Utrzymywaniu płaskiej organizacji i dobrego, 
zdrowego środowiska pracy na wszystkich 
poziomach, zgodnie z krajowymi przepisami 
prawa

•  Uznawaniu naszych pracowników za bardzo 
ważne zasoby i zapewnianiu im w związku 
z tym bezpiecznego, sprzyjającego zdrowiu 
miejsca pracy, w którym zaangażowanie pra-
cowników w sprawy jakości, zdrowia, bezpie-
czeństwa oraz ochrony środowiska, a także 
ich rozwój w tym kierunku, są czymś natural-
nym
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