
 
 
 
 

Politica globală a calității 
 
 

Suntem lider mondial și autoritate în domeniul materialelor de sudură, echipamentelor, sistemelor 

de tăiere și sistemelor de gaz in domeniul medical, de inalta puritate si in domeniul industrial, iar 

rezultatele noastre sunt măsurate de clienții noștri. În tot ceea ce facem, încercăm să depășim 

așteptările clienților: 

• Prin îmbunătățirea continuă a calității, astfel încât, cu ajutorul sistemului Colfax Business 

System (CBS), să satisfacem sau chiar să depășim nevoile și cerințele relevante ale 

clienților externi și interni. 

• Prin implementarea, respectarea și îmbunătățirea sistemului global de management al 

calității, pentru a obține cea mai înaltă calitate în toate activitățile noastre globale - de la 

dezvoltare și achiziționare, continuând cu producția, vânzările și logistica, până la service 

pentru clienți. 

• Prin stabilirea unor obiective ambițioase în domeniul îmbunătățirii calității și prin 

monitorizarea și analiza continuă a rezultatelor noastre și a satisfacției clienților. 

• Prin folosirea CBS-ului și luarea de măsuri în cauzele principale, pentru a optimiza 

procesele, a reduce numărul de abateri și a minimiza deșeurile, încercând, în același timp, 

să obținem zero erori în toate. Chiar și în cazurile urgente, trebuie respectate întotdeauna 

acuratețea și procedeele de control. 

 
Compania ESAB va instrui și va angrena toți angajații și colaboratorii săi, pentru ca, împreună, să 

creăm cultura calității firmei și să devenim o companie cu o îmbunătățire continuă. 
 

 

Toți din compania ESAB: 

• sunt responsabili de faptul că munca lor și a colegilor lor va avea o calitate adecvată; 

• trebuie să se concentreze asupra măsurilor preventive și de îmbunătățire a calității 

produselor și serviciilor companiei ESAB; 

• trebuie să accepte și să promoveze cultura globală a calității și să se străduiască să 

atingă zero erori în toate activitățile noastre. 
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