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5.2 Policys

• Kvalitetspolicy
RZ OLDA Innovation AB ska uppfylla kunders förväntningar på kvalitet och genom kundnöjdhet 
skapa goda affärsrelationer.

Vi ska genom effektiva processer ständigt förbättra ledningssystemet för att säkerställa att kundkrav, 
kraven i ISO 9001 och tillämpliga författningskrav uppfylls samt kvalitetsmål nås.

Både i vår lego- och prototyptillverkning och i vår utveckling och tillverkning av dörrbeslag med 
varumärke OLDA ska vi:

• Bemöta kunder på ett positivt och effektivt sätt.
• Vara flexibla och lyhörda för kunders och även slutkunders krav och önskemål.
• Sträva efter hög kompetens och yrkesskicklighet.
• Genom innovativa lösningar överträffa kunders förväntningar.
• Tillämpa kvalitetsarbetet som en naturlig del i vårt dagliga arbete.
• Ha engagerade medarbetare och ledning som aktivt fångar upp brister och möjligheter.

• Miljöpolicy
RZ OLDA Innovation AB ska genom miljömedvetenhet och uppfyllandet av bindande krav,
krav i ISO 14001, myndighetskrav och miljömål, samt ständig förbättring av ledningssystemet uppnå 
produkter och processer med bättre miljöprestanda.

Särskilt rörande dörrbeslagens miljöprestanda ska vi vara lyhörda för vad marknaden efterfrågar, vilka 
förbättringar som är möjliga och vilken dokumentation som krävs.

• Vi ska tillämpa miljöarbetet som en naturlig del i vårt dagliga arbete. Och därigenom bidra till 
produkter med bättre miljöprestanda under hela sin livscykel och därmed en bättre omvärld.

• I vår verksamhet är de mest betydande miljöaspekterna resursanvändning i vår tillverkning, 
främst material (stål, aluminium och plast etc.), energiförbrukning och eventuella kemikalier.

• Vi strävar efter att minska materialspill och öka effektiviteten på processerna för att minska 
miljöbelastningen. Detta nås genom hög kompetens hos personal och ledning.

• Kemikalier (tex. kylvätskor och smörjoljor till bearbetningsmaskiner) arbetar vi aktivt med att 
minska; risker vid hantering, antal och mängder samt efterfråga produkter med mindre 
miljöbelastning.

• Vi tillämpar noggrann källsortering av restprodukter som kan återvinnas samt farligt avfall.

• Arbetsmiljöpolicy
RZ OLDA Innovation AB ska vara en förträfflig arbetsplats med kreativ och avspänd arbetsmiljö.

• Vi ska tillämpa arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i vårt dagliga arbete. Och därigenom 
bidra till en säkrare och trevligare arbetsmiljö och att våra arbetsmiljömål nås.

• Vi arbetar aktivt och förebyggande med att minska arbetsmiljöriskerna genom riskanalyser, 
underhåll, 5S, kompetensutveckling och skyddsronder mm.
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