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POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU 
   
Matrix a.s. je ryze českou společností, která poskytuje služby a prodává výrobky 
v segmentech broušení, lepení a osobních ochranných pomůcek. 
Nabízí kompletní řešení pro různé aplikace v oblasti dopravního průmyslu, při výrobě 
osobních i nákladních automobilů, autobusů, kolejových vozidel a aplikací pro letecký 
průmysl a pro další nespecifikovaná průmyslová odvětví, konkrétně: 
 

- provozuje obchodní činnost a logistiku brusných systémů, 
- zajišťuje obchod a logistiku lepicích a těsnících systémů, 
- zajišťuje obchod osobních ochranných pomůcek. 
- je výhradním dodavatelem firmy DuPont do ČR a významným prodejcem značek 

3M a Dynabrade, 
 

Cílem všech pracovníků společnosti je poskytovat služby ve stále vyšší kvalitě a 
podporovat tak dobré jméno společnosti na trhu. Zároveň dbáme na ochranu životního 
prostředí a zlepšujeme environmentální profil organizace. S ohledem na kontext 
organizace dosahujeme svých cílů hlavně uplatňováním následujících principů: 

- ve všech činnostech, při prodeji i poskytování služeb, stavíme na zkušenostech, 
znalostech a praxi zaměstnanců firmy, 

- dbáme na prevenci v kvalitě i v ochraně životního prostředí, uvědomujeme si, že 
nedostatky a chyby ohrožují naše zákazníky a poškozují dobré jméno firmy, 
dbáme na prevenci znečišťování životního prostředí, 

- dodržujeme platnou legislativu i další obecně závazné i místní předpisy týkající se 
životního prostředí, a plníme i další požadavky v ochraně životního prostředí, 
které se činností společnosti týkají, 

- slušnost, korektnost, serióznost a spolehlivost jsou předpokladem úspěchu, 
- jsme stejně přísní na své dodavatele, vyžadujeme kvalitní a včasné dodávky a to, 

aby dodavatelé chránili životní prostředí při svých aktivitách, 
- otevřeně a vstřícně komunikujeme s veřejností o otázkách kvality i ochrany 

životního prostředí.  
 
Vedení společnosti se zavazuje poskytnout zdroje k podpoře naplňování této Politiky 
kvality a environmentu a k zavedení, udržování, zlepšování a rozvoji systému řízení 
kvality a environmentu.  
 
V Třebešově dne 18. říjen 2021 

 
 Jaroslav Švarc 
 ředitel divize Automotive 


