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Obchodní a výrobní společnost NAVEL, spol. s r.o. byla založena v roce 1993. Od začátku své činnosti
se specializujeme na komplexní dodávky nářadí, nástrojů, měřidel a brusiva pro strojírenskou výrobu. Našim
hlavním cílem je poskytovat veškeré technické i obchodní služby tak, aby byly co nejlépe uspokojeny vysoké
požadavky našich klientů. Velký důraz klademe zejména na efektivnost práce, pracovní nasazení a odbornost
pracovníků. Kontinuálních vzdělávání pracovníků je u nás zajišťováno autorizovaným servisem pořízených strojů.

Kromě  obchodní  činnosti  tedy  zajišťujeme kompletní  servis  výroby a  ostření  HSS a  tvrdokovových
nástrojů - včetně povlakování - i výrobu speciálních nástrojů. Vysoká kvalita broušení je potvrzena certifikátem
renomované švédské firmy Sandvik, který vlastní naše firma jako jedna ze dvou v České republice.

Snaha  o  neustálé  rozšiřování  poskytovaných
služeb  nás  vedla  k  pořízení  nejmodernějších,  v  pěti
osách  řízených  CNC  ostřiček  Walter,  které  jsou
považovány  za  absolutní  světovou  špičku  v  oblasti
ostření nástrojů. Jako první v České republice vlastníme
ostřičku PKD nástrojů - Walter Power + Diamond. 

Koncem roku 2015 došlo k rozšíření výrobních
prostor,  do  nichž  naše  firma  pořídila  nové
elektroerozivní  stroje  (EDM  drátořez  a  EDM
hloubičku), nové měřící zařízení společnosti WALTER
Helicheck Advanced, technologii orovnávání brusných
dia.  a CBN kotoučů, ap od.  Došlo tedy k výraznému
rozšíření  pomocných  technologií  a  především
technologie  elektroerozivního  obrábění,  díky  které  je
naše firma schopna  plnit  i  ty nejnáročnější požadavky
zákazníků.

Naší  snahou  je  dosáhnout  portfolia  stálých
zákazníků a s tím souvisí dosažení dostatku práce pro všechny naše zaměstnance. Všem pracovníkům nabízíme
možnosti  dalšího  rozvoje  a  vedení  k samostatnému  a  zodpovědnému  jednání.  Vytváříme  partnerské  vztahy
s oboustranně výhodným užitkem. 

Víme, že získávat nové zákazníky a navázat s nimi trvalý obchodní vztah můžeme pouze prostřednictvím
vysoké  kvality  našich  poskytovaných  služeb.  V rozvíjení  a  zdokonalování  systému  kvality  vidíme  nejlepší
způsob, jak dosáhnout plné spokojenosti a důvěry zákazníků.

Zavazujeme  se  k  trvalému  zlepšování  systému  managementu  kvality  a  environmentálního  systému
managementu.

Zavazujeme  se  dodržovat  platné  zákony  a  předpisy  a  jiné  požadavky  týkající  se  kvality  a  životního
prostředí. Naším cílem je co možná nejefektivnější využívání používaných energií. Optimalizací procesů a růstem
efektivity snižujeme jejich spotřebu. Používáme materiály šetrné k životnímu prostředí. Zavazujeme se předcházet
znečišťování životního prostředí: využívání solární energie, využívání odpadního tepla ze strojů, apod.

Ve všech oblastech je vztah k životnímu prostředí, optimalizace našeho systému managementu a používání
ekologických výrobků součástmi našeho jednání a rozhodování. Při výběru dodavatelských firem a obchodních
partnerů  přihlížíme  k jejich  přístupu  k ochraně  životního  prostředí.  Naší  filozofií  přispíváme  ke  zlepšování
podmínek životního  prostředí  v sídle  naší  společnosti  a  o  tom otevřeně informujeme veřejnost,  orgány státní
správy i územní orgány. 

Plnění  politiky  konkretizujeme  jednotlivými  cíly,  cílovými  hodnotami  a  programy EMS pro  jednotlivé
organizační  jednotky společnosti.  Pravidelným sledováním a  přezkoumáváním Politiky  a  cílů  zabezpečujeme
kontinuitu vhodnosti a efektivnosti stanovených cílů a procesů společnosti. 
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