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POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
COMPOSIT AIRPLANES spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Zabývá se výrobou laminátových 
komponent.  

Produkty nacházejí uplatnění v mnoha odvětvích, počínaje sportem, letectvím, automobilovým 
průmyslem až po telekomunikační technologie. Kromě pevnostních laminátových dílů pro letadla 
všech typů a kategorií vyrábí sériově i na zakázku také trupy katamaránů, přívěsné vozíky 
k motocyklům, windsurfingové plováky, laminátové formy, karbonová ramena, bezpečnostní prvky 
a další produkty. V roce 2008 firma uvedla na trh sportovní ultralehký motorový větroň VIVA.  

Poskytování kvalitních služeb a výrobků je prioritním cílem naší společnosti. Spokojenosti zákazníka 
jsou podřízeny jednotlivé procesy. Hlavním cílem společnosti COMPOSIT  AIRPLANES spol. s r.o. 
je uspokojování potřeb našich zákazníků a zvyšování kvality v rámci nabízených služeb a neustálé 
zlepšování systému managementu kvality a životního prostředí dle ČSN EN ISO 9001:2016 a 
systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 v naší společnosti.   

Společnost COMPOSIT AIRPLANES spol. s r.o. neustále hledá cesty a nástroje na zrychlení, 
zpřesnění a zkvalitnění svých činností a služeb, za což nese odpovědnost každý ze zaměstnanců 
naší společnosti. Vedení společnosti osobně odpovídá za vhodné nastavení systému zabezpečení 
kvality a životního prostředí a za vytvoření podmínek k jeho neustálému zlepšování. 

Společnost je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně zdatné má své zaměstnance. COMPOSIT 
AIRPLANES spol. s r.o. proto zabezpečuje neustálé zvyšování odborné úrovně všech svých 
zaměstnanců. COMPOSIT  AIRPLANES spol. s r.o. investuje do moderních a vyspělých technologií 
a strojů s cílem zkvalitňovat činnosti a služby, ke spokojenosti zákazníka. 

Neustálým zvyšováním kvality služeb, chce společnost COMPOSIT  AIRPLANES spol. s r.o., patřit 
mezi nejlepší ve svém oboru, s cílem udržet a posilovat své profesionální postavení na trhu. 

Povedeme společnost k trvalé prosperitě, neustále se zlepšující technické úrovni a kvalitě, která 
naše zákazníky vždy uspokojí a současně bude odolná proti výkyvům trhu a šetrná vůči životnímu 
prostředí. Dodržování požadavků právních předpisů a jiných environmentálních požadavků 
považujeme za základ pro kontinuální proces neustálého zlepšování ochrany životního prostředí  
a zavazujeme se k jejich plnění. V maximální míře budeme zajišťovat ochranu přírodních zdrojů, 
zejména v oblasti spotřeby energií. 

K naplnění stanovené politiky se zavazujeme neustále zlepšovat efektivitu integrovaného systému 
managementu. V odpadovém hospodářství budeme klást důraz na prevenci vzniku odpadů, 
minimalizaci vzniku nebezpečných odpadů, druhotné využití odpadů a zásady zacházení 
s vybranými odpady. K tomu jsme získali účast, úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců. Budeme 
rozvíjet neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim 
jdeme příkladem. 

Tato politika jakosti je závazná pro všechny zaměstnance COMPOSIT  AIRPLANES spol. s r.o. 

 
V Chocni, 2.1.2018 

Tomáš Bis, jednatel 

 
 
 


