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Kalite Politikası

Fairey
Industrial Ceramics Limited, Staffordshire Newcastle under Lyme bulunan, İngiltere tasarımları
Fairey Industrial Ceramics Limited, located in Newcastle-under-Lyme in Staﬀordshire, England designs and
vemanufactures
yerli 'kullanım
noktası'
filtreleri
ve konutlar
üretmektedir.
Bu ürünler
dünya çapında
domes�c
'pointiçme
of use'suyu
drinking
water ﬁlters
and housings.
These products
are sold worldsatılmaktadır.
wide.
Fairey Endüstriyel seramiklerin hedefleri dünya standartlarında kaliteli bir ürün sunmaya ve yeni
Fairey
Ceramics'
are coğrafi
to con�nue
to provide
a worlddünya
class quality
product
to suyu filtre
ürün Industrial
tanıtımları
ve yeniobjec�ves
bölgelere
büyüme
yoluyla
çapında
yerliand
içme
increase
our
share
of
the
world-wide
domes�c
drinking
water
ﬁlter
market
through
new
product
pazarının payımızı artırmaya devam etmektir. Bunu başarmak için, farklı ülkelerdeki ürün
introduc�ons and geographic growth into new territories. In order to achieve this we will work closely with
farklılaşmasının ihtiyaçlarını anlamak için müşterilerimizle yakından çalışacağız.
our customers to understand the needs for product diﬀeren�a�on in diﬀerent countries.
Ürünlerimizin kalitesi, performansı ve güvenilirliği, Doulton® British Berkefeld® ve Fairey® markaları
piyasadaki
en güçlü and
markalar
arasında
olduğuis için
markatoimajımızı
korumak
herasşeyden
önemQuality, performance
reliability
of our products
paramount
maintaining
our brandiçin
image
the
Doulton®,
British Berkefeld®
and Fairey® brands
are recognised as
being among
the strongest
in the market.
lidir.
Bu nedenle,
EN ISO 9001:2015'in
gereksinimlerini
yansıtacak
şekilde
tasarlanmış
ve Lucideon
Therefore
we have
implemented
a Quality
Assurance
System which
has been
designedSistemi
to reﬂectuyguladık.
the
CICS
Limited
tarafından
bağımsız
olarak
onaylanmış
bir Kalite
Güvence
Kalite
requirements of EN ISO 9001:2015 and has been independently cer�ﬁed by Lucideon CICS Limited. The
Yönetim Sistemi, Newcastle under lyme'deki üretim tesisine dayanan organizasyonun tamamını
Quality Management System includes the whole of the organisa�on, which is based at the produc�on facility
içerir. QMS ayrıca
kuruluşun
ilgili herhangi
biroftarafının
ihtiyaçlarını
daorganisa�on.
dikkate alır.
at Newcastle-under-Lyme.
The
QMS also considers
the needs
any interested
party of the
Bu kalite sistemi, bir UKAS onaylı üçüncü taraf belgelendirme kuruluşu tarafından düzenli olarak
This quality
systemve
is regularly
reviewed
and auditedtutarlı
by a UKAS
third
party
body.
gözden
geçirilir
denetlenir.
Bu ürünlerin
birapproved
şartname
için
bu cer�ﬁca�on
sistemin kontrolü
altında
This
assures
our
customers
and
other
interested
par�es
that
all
Fairey
Industrial
Ceramics
Limited
products
imal edilecek ve işletim prosedürlerini uluslararası kabul görmüş bir Kalite Yönetim sistemi gereksinof this system
to a consistent
speciﬁca�on
and that ve
its opera�ng
will be manufactured
underFairey
the control
imlerini
karşılayan tüm
Endüstriyel
Seramik
Sınırlı olan
müşterilerimiz
diğer ilgili taraflar
processes and procedures sa�sfy the requirements of an interna�onally recognised Quality Management
sağlar.
System.
Şirket, bu sistemin geliştirilmesinden, çalışmasından ve bakımından sorumlu bir kalite Yöneticisi
tayin
etti, ancak
politikasının
etkili bir
uygulanması
tüm çalışanlarının
tam işbirliğini
The Company
has kalite
appointed
a Quality Manager
whoşekilde
is responsible
for the development,
opera�on and
maintenanceTüm
of thisçalışanların
system, but the
eﬀec�ve
implementa�on
of the Quality
Policy requires
theediyoruz.
full co - Herkesin
gerektiriyor.
uygun
eğitim
ile sağlanmasını
sağlamayı
taahhüt
opera�on
of
all
its
employees.
We
commit
to
ensuring
that
all
employees
are
provided
with
appropriate
kalite sorumluluğu olduğu için tüm personelin görevlerini ilgili prosedürlere yerine getirmesi gerektraining. All personnel are required to carry out their du�es to the relevant procedures as everyone has a
mektedir.
Fairey Industrial Ceramics Limited bünyesinde her çalışanın süreç ve prosedürlerimizde
responsibility for quality. It is a mandatory requirement within Fairey Industrial Ceramics Limited that each
faaliyet gösterdiği
zorunlu
bir gerekliliktir
ve mümkünse
süreklicontributes
iyileşmesine
employee
operates within
our processes
and procedures
and where possible
to itskatkıda
con�nualbulunur.
improvement.

Simeon Gabriel
Business Director

