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Alapvetó céltrnk. hog), a tűzoltó készülókek ó§ tűzc§apok knrúantartá§a, invítása,
forgalmazása; beópített tűZlédclmi rcndszerck krrbantartása: túz_ ós munkavúd€lmi
megbízotti fcladatok ellátása; túnódc|mi t€nezó§, szakórtés; tűzvéclclmi
s7ákvizsgáZtatá§ ós az ahhoz kapcsolódri oktatásszervezés; munkaruháZat ó§ cgJ-éni
vódóeszköz kcre§kedelcm tc\éken).ségi tel.űletcn szakmai elismcrtségiinket. piaci
jelcnlélünkct vevőink ktjrcben 1o\,ább niivcliiik,
Mulrkánk soriin arra töreks7iink. hogy, mcgszerzctt hírneYiinket megórizzük. a lelhalmozolt
sZakmai ismcl.etet. tudás1 gYarapítsuk.

Igénl,es vclóirrkhcz való rLl8almas alkalnrazkodás jegl,éberr lcgfontcrsabb célkitii7ésünk.
hogy minóségi szolgállatásaink nrindcnben meglilcljenek a \onatkozó clajírások
köretelmélrl,cinek és a revői kilánsáeoknak is, Parinercink. anrikor cégünket váIasztják.
biztosak lchetnek abban is. Irog1, 1evcken\\ctsilnIhcn c lninnscg iIuntr eik.itelczettségiink.
tijrck\.éstirrk és tettcink icllemzik munkánkat,

Napi ter,ókeny,sógiirrket fol),amat,.rsan fcjlesztl,c kíránjuk kielégítcni a .'e\,óink mcghatáro7ott
és el\,árt igó]l)eit is. Llkötclezztik nlügunkal a rcndezett lnunkakörn\ezet. ós a kömve7eii
cneleI rrJqlmc mÉllcll \,, cl.rillrtr.r tolr,rmlr minJen nnntijIr ;.,,nio,^,,drrrrk r.ll, \,,.,
nlinőségi tetmékcket készitsünk. amelvck a vcvői kovctelménl,cket maximálisan kielégiti.
Mindel munkatárs felelijs aZ általa \,ég7ctt nltlnkn minl)\Lr!eer1 ,.., e kdrnlczet védclInéért, l:
nregfclelés órdekéhcn a ve7ctés bi7tosílja a jó munkarégzóslrez szükségesicchnikai - műszaki
cl]aIltll.J!, tI

Oszinte törckr,ésünk. Irogy a tényeken alapuló \ezetői döntésck megho7alala érdekébcn
fol\amatosan nléljük. órtékcliiik lcvókenysógünkct. telmékeink nlinósé[ét ós a körnve7eti
hatc,trnkat, Ilcrrzés<kkcl kncl.,r,lrcrt<kclc<,<] ltlLlt.zzul trle., il lni.lo.(!ir,In}ll:].i
rcnJ5,/crünL torib|- |cj |< Lztcslt

Sa|át eróf-onásainkat lratékonyan lcihas7nálva kolszerűsitjr:ik gépparkunkat. és a munkatársak
képzósérc is góndot lordítunk. annak érdelébcn. hog!, szolgáltatásaink rnindcnkor
megt'cleljenck a l,cr,ői igónl,eknck. Rendszeres lépzésckkei erósítjük dolgoza)ink nlinóség
szcmlélctél. ]Iangsill}t lektctünk ana. hogy a munkahclyeken rrtegl.elc1-o kornpetencieji
dolgoztik lássák e] liladatukat. akik tiszlában r,unnak lratásiöreikkcl ó]s |eIcIósségi köriikkcl

Enetnck tetinquk a kiilsó s7olgáltatókkal kia]akított korrckt. kiilcsönös előnyajkiirr alapuló
kapcmIatot 

_az 
cg!,en]ctcs minőség órdekébcn. a tcüesítmón),l:iikct lcndszcrcserr érlókeljiik,

Minden alkalma7ottrrnk és alr,állalkozriink a kia]akitoit nriniisógiránl,itási rcndszcr
dokumentációjának meglclclóen \,égzi r]lunk/tját. aktivan rés7t..es, b",,,ie és clősegíti afurak
hatékon) működletósól. valamint lclelóssógel érc7 annak betartása i].ánt nlunkája során,
Gondot fordítunk olvan rnunkahelyi lógkijr nleglcrcmtésérc. aho] a minijség ós a ku]lurált
kör,n),e7ct 

'ernlószelcs 
igénnl,ó válik. .rnli e]st,snrbcn rczet.,i pcldcnlutctas-sal. oktatáSsal.

vaiamint a be]só rendc7cuség fcjlesztósé\el ólhetiink el,
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