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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.
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Quality policy
RZ ZamPart AB shall be a reliable supplier to all qualified engineering industries of coldformed and machined
products with the right quality.
This means that:
The company's management shall ensure that the quality policy is implemented and that the
requirements on the company and products are known. This applies to both legal and customer
requirements as well as requirements from other interested parties. In addition, the management shall
ensure that the quality targets are established and that the resources necessary to meet the quality
targets are met.
Quality is everyone's business. Awareness of it shall be continuously maintained.
Delivered products must always meet agreed requirements.
To create opportunities for continuous improvement at all stages.
Documented rules and procedures must be in place in the business.
Good cooperation and competence must characterize our business.

Environmental Policy
RZ ZamPart AB shall be a reliable supplier to all qualified engineering industries of coldformed and machined
products with the right quality.
RZ ZamPart AB´s overall goal is to manufacture, and at the right time deliver products so that quality and
environmenatal impact meet the specified requirements and excpectations from our surroundings.
RZ ZamPart AB has a responsibility to the environment as well as to customers, employees, owners and society.
We will reduce the impact on the environment as faras ecologically justified, technically possible and economically
reasonable and we will work for the sustainable development of our business.
We must at least meet the requirements imposed on us by laws, regulations and regulations.
We will conserve raw materials and energy.
We will design working methods, processes and transport with regard to the environment, thereby
preventing waste, pollution and noise.
We will work in a way that is characterised by continuous improvement.
We will prevent environmental accidents and maintain a high level of preparedness.
We will take into account how our suppliers and contractors treat environmental issues and it´s impact.
We will develop a personal responsibility of employees through training, information and active
participation in environmental work.
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