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Kovona System a.s. úspěšně působí na globálním trhu v oblasti velkosériové kovovýroby a mezi
naší hlavní výrobní možnosti patří: dělení materiálů, ohýbání plechů a trubek, válcování otevřených a
uzavřených profilů, děrování, laserové pálení plechů a trubek, lisování, svařování a práškové lakování.
Společnost vytvořila politiku integrovaného systému managementu dle ČSN EN ISO
9001:2016, ISO 28000, ČSN EN ISO 50001
Naše vize trvalé prosperity vychází z realizace strategických cílů, odpovědného celospolečenského
jednání, neustálého zlepšovaní výrobních procesů a dodržování níže uvedených zásad všemi
zaměstnanci:












Uplatňujeme zásadu „vnitřního zákazníka“ s heslem „každý spolupracovník je mým zákazníkem“ a
tím zajišťujeme výbornou kvalitu všech produktů. Zároveň usilujeme o spokojené a motivované
pracovníky, kteří jsou základním předpokladem pro dobře odvedenou práci a vynikající výrobky.
Uplatňujeme přátelskou vnitropodnikovou kulturu, vztahy mezi spolupracovníky i mezi vedoucími a
jejich podřízenými jsou slušné. Podporujeme otevřenou komunikaci.
Jednáme vždy odpovědně s přístupem řádného hospodáře a v souladu s kodexem chování „IWAY
STANDARD“ společnosti IKEA. Vždy plníme závazné požadavky vyplývající z platných právních a
jiných předpisů a následně plnění těchto požadavků ověřujeme.
Vhodným měřením, monitorováním a vyhodnocováním výkonnosti procesů a přijímáním opatření
neustále zlepšujeme kvalitu, řídíme sytém rizik bezpečnosti dodavatelského řetězce, snižujeme
negativní dopady na životní prostředí, zlepšujeme energetickou hospodárnost a konkurence
schopnost našich výrobků a služeb.
Ztotožňujeme se s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje a snažíme se tímto způsobem nakládat
s energiemi a přírodními zdroji. Upřednostňujeme nákup elektrické energie vyrobené z
obnovitelných zdrojů, energeticky šetrných technologií a recyklovatelných materiálů. Podporujeme
výrobu vlastní elektrické energie z obnovitelných zdrojů.
Dbáme na ochranu lidských životů, zdraví a majetku stejně tak i na bezpečnost informací.
Snažíme se vytvářet se zainteresovanými stranami a veřejností vzájemně prospěšné vztahy.

Vrcholové vedení KOVONA SYSTEM, a.s. se zavázalo vytvářet potřebné organizační podmínky
k dosahování cílů, vytvářet vhodné pracovní podmínky v souladu se zásadami bezpečnosti práce,
posilovat povědomí zaměstnanců o zlepšování kvality produktů, bezpečné práci, prevenci závažných
havárií, bezpečnosti dodavatelských řetězců, hospodaření s energiemi a ochraně životního prostředí.
Neustálé zlepšování kvality našich výrobků a systému řízení vychází z aktivní spolupráce všech
zaměstnanců na všech úrovních. Tento přístup je předpokladem pro zajištění konkurenceschopnosti,
zaměstnanosti, trvale udržitelného rozvoje a v neposlední řadě i zvyšování hodnoty naší společnosti.
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