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Kvalitetspolicy 
 

RZ ZamPart AB ska vara en pålitlig leverantör till all kvalificerad verkstadsindustri av kallformade och bearbetade 

produkter med rätt kvalitet. 

 

Detta innebär följande:  

 

 Företagets ledning ska se till att kvalitetspolicyn förverkligas genom att kraven på verksamhet och 

produkter är kända. Det gäller såväl lag- som kundkrav samt krav från övriga intressenter. 

Företagsledningen ska dessutom svara för att kvalitetsmålen upprättas samt att de resurser som krävs för 

att uppfylla kvalitetsmålen blir tillgodosedda.  

 

 Kvalitet är allas angelägenhet. Medvetenheten om det ska kontinuerligt upprätthållas. 

 

 Levererade produkter ska alltid uppfylla avtalade krav.  

 

 Att i alla led skapa möjligheter till ständiga förbättringar.  

 

 Dokumenterade regler och rutiner skall finnas i verksamheten. 

 

 Gott samarbete och kompetens skall känneteckna vår verksamhet. 

 

Miljöpolicy 
 

RZ ZamPart AB ska vara en pålitlig leverantör till all kvalificerad verkstadsindustri av kallformade och bearbetade 

produkter med rätt kvalitet. 

 

RZ ZamPart AB har som övergripande mål att tillverka, och vid rätt tidpunkt leverera produkter så att kvalitet och 

miljöpåverkan uppfyller vår omvärlds specificerade krav och förväntningar. 

 

RZ ZamPart AB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och samhället.  

Vi ska minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt och  

vi ska verka för en hållbar utveckling av vår verksamhet.  

 
 

 Vi ska minst uppfylla de krav som lagar, förordningar och regler ställer på oss. 

 

 Vi ska hushålla med råvara material och energi. 

 
 Vi ska utforma arbetsmetoder, processer och transporter med hänsyn tagen till miljön och därigenom 

förebygga avfall, föroreningar och buller. 

 

 Vi ska arbeta på ett sätt som präglas av ständiga förbättringar. 

 

 Vi ska förebygga miljöolyckor och hålla en hög beredskap. 

 

 Vi ska ta hänsyn till hur våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor och dess påverkan. 

 

 Vi ska utveckla ett personligt ansvar hos medarbetare genom utbildning, information och aktiv medverkan 

i miljöarbetet. 


