Politika kvality

Politika kvality firmy Nyklíček a spol. s.r.o. je vydána jako samostatný dokument vystihující
profil, směřování a vizi společnosti.

Profil společnosti
Firma Nyklíček a spol. s.r.o. vznikla v roce 1994. Podařilo se jí obstát v tvrdé konkurenci a
zařadila se mezi přední textilní společnosti s pevným postavením na tuzemském i zahraničním
trhu. Aby si toto postavení firma udržela, je třeba neustále pracovat na modernizaci,
zkvalitňování a zefektivňování výroby. Nyklíček a spol. s.r.o. je jednostupňová výrobní firma
specializující se na výrobu plošných textilií tkaním, zejména technických tkanin a košilovin.
Vztahy se zákazníky
Firma se soustřeďuje především na spokojenost zákazníků. Je nezbytné udržovat dobré vztahy
s dlouhodobými velkými odběrateli, ale zároveň se zaměřit i na hledání nových příležitostí na
trhu. Dodávání zboží dle požadavků zákazníka v dohodnutých termínech je naprostou prioritou.
Kontrola kvality a její zpětná vazba na výrobu garantuje neměnnou úroveň kvality našich
tkanin.
Vztahy se zaměstnanci
Úspěch a stabilita firmy jsou založeny na odbornosti, vysoké kvalifikaci a osobní angažovanosti
zaměstnanců. Firma dbá na dokonalé proškolení nových zaměstnanců a na soustavné
vzdělávání a rozvoj stávajících zaměstnanců. Je dbáno na dodržování veškerých
bezpečnostních předpisů. Vedení společnosti od zaměstnanců očekává zejména důsledné
dodržování postupů stanovených dokumentací systému kvality a zodpovědnost za kvalitu
odváděné práce.

Rozvoj společnosti
Firma se snaží rozvíjet nejen v oblasti technologií, ale také v oblasti vzdělávání, výzkumu,
vývoje a inovací. Firma Nyklíček a spol. s.r.o. je jedním ze zakladatelů klastru technických
textilií Clutex. Členství v klastru zajišťuje neustálý kontakt s ostatními výrobci textilií a
usnadňuje orientaci v nových možnostech a požadavcích na výrobce textilu. Ve spolupráci s
členy klastru, ale i s dalšími firmami, výzkumnými organizacemi a univerzitami, se naše
společnost zapojuje do řešení tuzemských i mezinárodních projektů aplikovaného výzkumu a
experimentálního vývoje. Práce na projektech napomáhá držet krok s prudkým rozvojem
nových materiálů a technologií, ale také vyvíjet a zavádět do výroby nové produkty s vyšší
přidanou hodnotou, čímž přispívá k rozšíření a zkvalitnění nabídky textilních produktů.
Zavádění nových technologií
Snahou společnosti je podle potřeby obnovovat a inovovat výrobní zařízení a udržovat stroje
pro tkaní a přípravu pro tkaní na vysoké technologické úrovni.
Vize pro budoucnost
V budoucnu by se firma chtěla kromě výroby klasických tkanin více zaměřit na výrobu
speciálních tkanin především pro další zpracování pro technické účely. Jedná se zejména o
tkaniny z moderních materiálů se specifickými užitnými vlastnostmi. Cílem je rozvoj a
prosperita společnosti vedoucí k zajištění spokojenosti zákazníků i zaměstnanců.
Neustálé zlepšování
Vedení společnosti stanovuje a přezkoumává cíle kvality, včetně cílů potřebných pro plnění
požadavků na produkt, zaměřené na očekávání zákazníků a vedoucí ke zlepšování výkonnosti
společnosti. Vedení společnosti se zavazuje k plnění požadavků zákonů, norem, zaměstnanců,
zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Vedení firmy vytváří podmínky pro splnění cílů
kvality a vítá jakékoliv připomínky zaměstnanců, partnerů nebo zákazníků, které směřují ke
zkvalitnění našich produktů a zvyšování spokojenosti všech zainteresovaných stran. Vedení
společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování systému managementu kvality.

V Novém Městě nad Metují 26. 3. 2018
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