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AFFÄRSIDÉ
Cipax skall på ett lönsamt och effektivt sätt leverera rotationsgjutna plastprodukter, tillverkade i
återvinningsbart material, till i första hand den svenska marknaden.
Produktmixen består av såväl egna produkter som kundspecifika produkter. Utveckling av produkter
sker i nära samarbete med kund för att åstadkomma en gynnsam utformning samt kostnadsbesparing
för kund/användare.
Vi ska kännetecknas av miljövänlig produktion, hög leveranssäkerhet, tekniskt kunnande och att
uppfylla efterfrågad kvalitet. Allt för att skapa ett långvarigt kund- och leverantörsförhållande.

KVALITETSPOLICY
Alla medarbetare svarar för kvaliteten i sitt arbete.
Alla medarbetare skall sträva efter att göra rätt från början.
Vi skall ständigt själva och tillsammans med våra kunder samverka för att förebygga att fel
uppkommer.
Vi skall ständigt förbättra och utveckla medarbetare, processer, metoder och hjälpmedel.
Våra produkter skall motsvara våra kunders behov och förväntningar.
Förtydligande av kvalitetspolicyn
Vår kvalitetspolicy innebär att vi alltid eftersträvar att infria förväntningarna hos våra kunder.
Våra kunders förtroende uppnås genom att våra produkter:
•
•
•
•
•
•

Levereras i rätt tid, i rätt omfattning, i rätt skick, till rätt plats och till överenskomna kommersiella
villkor
Uppfyller avtalade och utlovade egenskaper och specifikationer
Levereras med aviserad dokumentation
Uppfyller berörda myndigheters krav
Uppfyller kraven som branschen ställer anspråk på
Kännetecknas av sådan kvalitet att detta utgör anledning att välja Cipax som leverantör.

Utifrån verksamhetens nya förutsättningar omprövas affärsidén samt bolagets olika polisies.
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MILJÖPOLICY
Cipax ska, i sin verksamhet med tillverkning och leverans av rotationsgjutna plastprodukter i
återvinningsbart material, aktivt bidra till en utveckling som främjar ett hållbart nyttjande av våra
naturresurser.
Det innebär att
•
•
•
•

Miljöhänsyn ska ses som en naturlig del av affärsprocessen och därmed integreras i hela vår
verksamhet.
Vi ska i alla sammanhang uppfylla lagar, förordningar och övriga bestämmelser som riktar sig mot
vår verksamhet.
Vi ska ständigt arbeta med förbättringar med syfte att minska miljöbelastningen från vår
verksamhet och förebygga förorening.
Alla medarbetare ska vara medvetna om sitt ansvar för miljön och förstå sin roll i arbetet att
minska företagets miljöpåverkan.

