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TIP-TOP Services s.r.o. má zavedený integrovaný systém manažérstva certifikovaný podľa medzinárodných noriem 
ISO 9001: 2015,  ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 a ISO 37001: 2016 a spoločnosť ich bude trvalo zlepšovať a zvyšovať 
tak efektívnosť poskytovaných služieb. 
 
Každý zákazník je u nás číslo jeden.  
 
Kvalita znamená - plnenie prianí a želaní zákazníkov, ktoré sú stanovené v zozname výkonov resp. zákazke, ale flexibilne sa reaguje aj 
na doplnkové požiadavky na služby. 
 
Sme spoľahlivý partner v oblasti priemyselného čistenia pri poskytovaných službách v rámci svojho predmetu podnikania. 
 
Všetky služby prebiehajú regulovane, zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky, neustále sú prispôsobované 
a dennodenne uvádzané do praxe. 
 
V centre pozornosti firmy stoja zamestnanci a bezpečnosť pri práci. 
 
Zamestnanci svojou prácou a spoľahlivým výkonom prispievajú k úspechu firmy. Vzdelávaním a školením spolupracovníkov 
vytvárame základy pre úspech spoločnosti. Bezpečnosť a zdravie pracovníkov sú pre nás dôležité. 
 
Ekológia a bezpečnosť práce sú rovnako dôležité ako ekonomika. 
 
Dbáme na to, aby sa dodržiavali všetky bezpečnostné predpisy. Používame moderné stroje, zariadenia a čistiace prostriedky a v 
dôsledku toho je možné úsporné a vhodné čistenie aj z hľadiska ochrany životného prostredia. Odborná manipulácia s odpadmi 
a látkami ohrozujúcimi životné prostredie je pre nás samozrejmosťou. 
 
Naše myslenie a konanie smeruje k udržaniu pracovných miest a postavenia firmy na trhu. 
 
Od našich konkurentov sa chceme odlišovať čestnosťou, zdvorilosťou a dodržiavaním zásad zodpovednej spoločnosti a Kódexu 
správania. Presnosťou a odborná kompetentnosť sú naša DNA. 
 
Kvalitu našich služieb chceme neustále zvyšovať. 
 
Nástrojom na zvyšovanie kvality sú neustále kontroly kvality a opatrenia na nápravu chýb, školenia a zácvik pracovníkov s dôrazom 
na odbornosť a bezpečnosť pri práci. Samozrejmé sú návrhy na zlepšenie v rámci firmy a preverovanie účinnosti integrovaného 
manažérskeho systému. 
 
Právne a iné požiadavky vo všetkých oblastiach a hlavne životného prostredia a ochrany zdravia a bezpečnosti práce budeme 
dôsledne dodržiavať a zaväzujeme sa trvale znižovať negatívne environmentálne vplyvy, ako aj vyššiu bezpečnosť pracovníkov 
cestou prevencie. 
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