
 
POLITIKA KVALITETE, ZAŠTITE OKOLIŠA, ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE ZDRAVLJA 

ZAPOSLENIKA 
 

Filtan d.o.o. je tvrtka čija je osnovna djelatnost proizvodnja i prodaja filtera za klima i ventilacijske 

sustave, te industrijskih filtera za otprašivanje. Glavni je cilj voditi sve aktivnosti tako da zadovolje 

potrebe i očekivanja kupaca, zahtjevne tehničke i zakonske propise.  

 

Mi svojim kupcima uvijek i posvuda stojimo na raspolaganju. Pozorno slušamo njihove zahtjeve. 

Uvijek smo spremni zadovoljiti zahtjeve koji se pred nas postavljaju. Brzo i djelotvorno djelujemo 

na svaku primljenu primjedbu i prijedlog. Brinemo i za najmanju pojedinost u svezi naše ponude. 

Svaki novi dan pruža nam priliku dati maksimum od sebe. Svjesni smo toga, da nije problem 

osmisliti dobro rješenje, već je problem kako to isto rješenje  primijeniti u praksi.  

Jako cijenimo doprinos naših suradnika razvoju firme, kojoj je cilj zadržavanje dobre pozicije na 

tržištu ponuđenih djelatnosti. Upravo zbog toga neprestano ulažemo u daljnje školovanje i 

usavršavanje svojih djelatnika. 
 

Trajno se obvezujemo: 
 

- osigurati visoku razinu svijesti i kulturu ponašanja u pogledu upravljanjem sustavom    

kvalitete, zaštitom okoliša i zaštiti zdravlja i sigurnosti, kako kod naših djelatnika, tako i 

kod naših podizvođača, 

- kontinuirano pratiti svjetske trendove u izradi i primjeni filtera, te iste primjenjivati u  

svom radu, 

- primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na  

zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001,  

- stalno se usklađivati  sa zakonskim i ostalim primjenjivim zahtjevima, 

- odvojeno sakupljati otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, 

- razmatrati zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti kod donošenja investicijskih odluka, 

- osigurati maksimalnu sigurnost i zaštitu zdravlja uključivanjem radnika, njihovim 

savjetovanjem i sudjelovanjem, a putem kvalitetnog informiranja, pribavljanjem sigurnih 

sredstava za rad,  propisane zaštitne opreme i osiguravanjem sigurnih i zdravih radnih 

uvjeta, 

- postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve koji su bazirani na prevenciji  

potencijalnih rizika. 

 

 

U Zagrebu, 

19. prosinca 2019. 

                                                                Direktor: Ivan Novak 


