Politika ENVIRONMENTU
Výrobky prodávané společnostmi PROCOM BOHEMIA, s. r. o. a BRILON CZ a. s. jsou výrobky šetrné k životnímu
prostředí. Převážně jde o kondenzační plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy a příslušenství
k ekologicky šetrné tepelné technice. Z podstaty těchto produktů vyplývá logická nutnost zohlednit
ekologické aspekty i v provozu obou společností. Proto se vedení organizací rozhodlo zavést a uplatňovat
systém environmentálního managementu podle mezinárodní normy ISO 14 001. Prostřednictvím této
politiky vedení organizací PROCOM BOHEMIA, s. r. o. a BRILON CZ a. s. stanovuje základní principy řízení
vlivu na životní prostředí ve společném systému managementu kvality a environmentu.
Systém environmentálního managementu je postaven na těchto základních principech:

I. Soulad s právními předpisy
Plnění legislativních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí je samozřejmou součástí všech činností
obou společností na všech stupních řízení. Soulad činností s právními a jinými požadavky v oblasti ochrany
ŽP je pod trvalým dohledem účinného systému kontrol.

II. Prevence a zlepšování environmentálního profilu organizací
Společnost analyzuje a řídí své činnosti tak, aby co nejúčinněji omezovala jejich negativní dopady na
životní prostředí. Hlavní důraz je kladen na:
• snižování spotřeby zdrojů (voda, energie, suroviny),
• snižování množství vyprodukovaných odpadů,
• využívání ekologicky šetrných materiálů, technologií a zařízení,
• minimalizaci dopadů havarijních situací.

III. Komunikace
O našich zásadách environmentálního chování informujeme naše externí spolupracovníky, partnery
a dodavatele, kteří pracují pro organizaci nebo z jejího pověření.

IV. Odpovědnost a zvyšování povědomí zaměstnanců
Vedení organizací zvyšuje povědomí zaměstnanců o významu ochrany životního prostředí, o vlivu
vykonávaných činností na ŽP a o možnostech přispět k minimalizaci negativních dopadů, tak aby
se zodpovědně chovali v práci i mimo ni.

V. Integrovaný systém managementu kvality a environmentálního managementu
Ve vazbě na systém managementu kvality chceme zavést, udržovat a rozvíjet systém environmentálního
managementu, který je základem pro plnění závazků této politiky environmentu.

Zdeněk Fučík
předseda představenstva

Brilon CZ a. s.
Do Čertous 10/D2, 193 00 Praha 9, Česká republika
Tel.: 226 21 21 21 • E-mail: info@brilon.cz
www.brilon.cz

Registrace: OR MS Praha, odd. B, vložka 14817
IČ: 27938531 • DIČ: CZ27938531

