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POLITYKA JAKOŚCI CLIMA GOLD SP. Z O.O. 

 

Clima Gold, to zespół zdolnych i ambitnych specjalistów, którzy tworzą i wdrażają innowacyjne 
rozwiązania z zakresu wentylacji, klimatyzacji i automatyki. Nasze urządzenia produkujemy w wersjach 

standardowych oraz pod indywidualny projekt i oczekiwania Klienta. Centrale wentylacyjne Clima Gold 
spełniają rygorystyczne normy branżowe: DIN 1946-4:2008, PN-EN 1886:2008 i PN-EN 13053+A1:2011, 
normy ISO 9001:2015, potwierdzone certyfikatami, m.in. czołowej, międzynarodowej i niezależnej 

jednostki certyfikującej TÜV Rheinland. 
W ofercie Clima Gold znajdują się, m.in.: centrale wentylacyjne w konstrukcji szkieletowej i 

bezszkieletowej, podwieszane urządzenia nawiewno-wywiewne, higieniczne centrale wentylacyjne, 
centrale wysoce odporne na korozję, a także: zabudowane układy rewersyjnej pompy ciepła, stropy 
nawiewu laminarnego (SLM), zespoły pompowo-regulacyjne CPR do nagrzewnic wodnych, automatyka 

sterująca do central wentylacyjnych, generatory jonów, działające w technologii igłowej, dwubiegunowej 
jonizacji powietrza wraz z czujnikami i detektorami monitorującymi pracę generatorów , lampy UV-C 

(UVGI) oraz nietypowe, innowacyjne wdrożenia dla projektów wymagających niestandardowych 
rozwiązań. 
Strategicznym celem firmy Clima Gold Sp. z o.o. jest zapewnienie obecnym oraz przyszłym Klientom, 

stałego dostarczania wyrobów spełniających ich potrzeby, wymagania i oczekiwania. 
Powyższy cel realizujemy poprzez: 

▪ badanie potrzeb, oczekiwań i zadowolenia kluczowych stron zainteresowanych, poprzez dostosowywanie 
oferty firmy do wymagań Klienta oraz świadczenie kompleksowych usług, do których należy dostawa 
urządzeń, możliwość ich montażu, uruchomienia wraz z wykonaniem prób i pomiarów oraz obsługa 
gwarancyjna i serwisowa, 

▪ stosowanie w bieżącej działalności zasad SZJ, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015, 
▪ optymalizację procesu produkcyjnego, 

▪ ciągłe podnoszenie jakości produkowanych urządzeń, poprzez zastosowanie najwyższej klasy 
podzespołów, terminową realizację zamówień, minimalizację reklamacji oraz stałe monitorowanie 
procesów, 

▪ identyfikowanie się Pracowników z celami jakościowymi Firmy, włączenie wszystkich Pracowników 
Firmy w monitorowanie oraz ciągłe doskonalenie procesów SZJ, 

▪ podnoszenie kwalifikacji zawodowych Pracowników, poprzez system szkoleń oraz doskonalenie 
wewnętrznej struktury organizacyjnej, 

▪ zaangażowanie Kierownictwa Firmy, które wypracowuje kierunki jej rozwoju oraz bierze czynny udział 

we wszystkich procesach, które w niej zachodzą, 
▪ sprawdzony system oceny i doboru Dostawców oraz Podwykonawców, spełniających wymagania Firmy 

i Klienta oraz rozwijanie z nimi partnerskiej współpracy, 
▪ okresową ocenę skuteczności i przyjętej polityki oraz założonych celów, jak również całego SZJ. 

Zarząd firmy Clima Gold Sp. z o.o. deklaruje, że Polityka Jakości jest zakomunikowana, zrozumiana i 

stosowana w Organizacji oraz zapewnia warunki i niezbędne zasoby do utrzymywania funkcjonowania 
Systemu Zarządzania Jakością. 
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