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A KRISTON MŰHELY KFT tulajdonosainak és vezetésének elsődleges célja, hogy a 
társaság hosszútávon, eredményesen működjön, melynek legfontosabb feltétele a megrendelők 
megelégedettsége és bizalma. 
 
Mind a vezetés, mind a munkatársak elkötelezettek a megrendelők igényeinek és elvárásainak. 
 
Törekvésünk a kiváló minőségű, magas szakmai színvonalú fémmegmunkálási, 
fémforgácsolási, és az alkatrészgyártási tevékenység végzése. 
A társaság tulajdonosai és munkatársai, tevékenységük során szakmailag magas szinten, 
körültekintően, lelkiismeretesen, a vonatkozó előírásoknak és szakmai irányelveknek 
mindenben megfelelően, legjobb tudásuk szerint, tisztességesen járnak el. Céljainkhoz tartozik 
továbbá, hogy szolgáltatásainkat gyorsan, pontosan és rugalmasan teljesítsük, illetve erősítsük 
társaságunk jó hírnevét. 
 
A KRISTON MŰHELY KFT MINŐSÉGGEL KAPCSOLATOS FŐBB CÉLJAI: 
 a társaság versenyképességének, piaci pozícióinak, jó hírnevének és stabilitásának 

folyamatos erősítése, 
 vevői megelégedettség és kedvező külső megítélés folyamatos javítása, 
 a minőségirányítási rendszer bevezetésével az optimális költségfelhasználás és a 

gazdaságosság javulásának elérése, 
 szolgáltatásaink szintjét rendszeresen mérjük, elemezzük, s ezek tükrében a reklamációk 

megelőzésére törekszünk 
 a munkavállalók munkahelyi környezetének javítása, 
 megrendelések és az árbevétel növelése, 
 a tevékenység során használt technikai eszközök fejlesztése 
 nyílt partneri kapcsolatok kiépítése a szállítókkal, akikkel szemben elvárás, a társaság 

minőséggel kapcsolatos politikájának és törekvéseinek elfogadása, a minőségközpontú 
magatartás, a szakmai felkészültség, a pontosság és megbízhatóság. 

 
Olyan vezetési irányítási rendszert működtetünk, amelynek alapeleme a folyamatainkkal 
összefüggő kockázatok és lehetőségek kielégítő kezelése, amely a társaságunk környezetét és az 
érdekelt felek elvárásait, követelményeit is figyelembe veszi. 
A minőségirányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével hozzájárulunk 
ahhoz, hogy a társaság nyereségesen működjön, fejlődjön és elismertsége egyre szélesebb 
körben megvalósuljon. A megfogalmazott célok teljesülését rendszeresen figyelemmel kísérjük 
és új minőségcélok megfogalmazásával segítjük a minőségirányítási rendszerünk folyamatos 
fejlesztését. 
 
A minőségirányítási rendszer garancia a megrendelők számára a megbízható minőségről. A 
magas szintű követelmények kielégítésére folyamatosan fejlesztjük tudásunkat, bővítjük 
tapasztalatainkat, elemezzük hibáinkat, javítjuk működésünket. Ehhez nyújt segítséget az MSZ 
EN ISO 9001 szabvány szerint kialakított minőségirányítási rendszerünk. 
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