
 

 

НАГРАДА ЗА КАЧЕСТВО: FABER УДОСТОЯВА СВОЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ЗАВОД В 

SASSOFERRATO ЗА ЧЕТВЪРТАТА ГОДИНА ОТ НЕГОВОТО ПУСКАНЕ В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 

Съвършенство и иновация: италианският производствен завод потвърждава качеството на 

своето производство 

 

Fabriano, 28-ми юли 2015.  Faber  награди съвършенството на производствения завод  

Berbentina. За 4-тата година на експлоатация, производственият обект в Sassoferrato спечели 

годишната награда „Приз за непрекъснато подобрение на качеството“, една инициатива, 

учредена преди 10 години с цел посрещане на предизвикателствата, предлагани от един по-

глобален и по-конкурентен пазар от всякога.  

 

Един близък фокус върху качеството на продукта и нива на съвършенно изпълнение в 

условия на производителността и ефективността на всички производствени етапи, бяха 

решаващите фактори, който позволиха на завода в  Sassoferrato да спечели тази важна награда, 

биейки Аржентина, швеция и Турция, дригите международни заводи на Групата, които също са 

получили, във всеки случай, резултати на максимално високо ниво. 

 

Работниците в завода Berbentina в Sassoferrato, водени от директора Giorgio Rossi, бяха наградени 

с трофей, който символизира инициативата на Stefano Parmegiani, Директор на управлението  

на целия сектор Аспиратори. 
 

„Изключително съм щастлив да наградя отново  Berbentina с приза за качество, като най-

добрия производствен завод в Групата – обяснява  Stefano Parmegiani – качеството е важно 

измерение на конкурентността на фирмата: един елемент, който се изгражда и консолидира в 

течение на времето, гарантирайки, че всички хора се чувстват част от процеса и поощрява 

уменията, инвестициите, иновацията и желанието да се усъвършенстват непрекъснато.“ 

 

„Всяка година ние повишаваме все повече и повече производството на висок клас продукти, 

разчитайки на иновацията, уникалността и качеството, съществените критерии, които 

трябва да удовлетворяваме, за да създаваме продукти, които се признават в целия свят като 

символ на италианско производство. Получавайки тази награда за осми път в продължение на 

10 години е доказателство, че желанието ни да се усъвършенстваме ден след ден е широко 

признато – добавя Gioggio Rossi – колкото до нас,  истинското първо правило, което ни прави 

фирма, е че трябва всички ние да се стремим към усъвършенстване, защото тайната на всеки 

успех се корени в страстта, прецизността и взаимното уважение на всички онези, който 

работят за постигането му.“ 

 

 

Наградата за качество потвърждава също успеха, постигнат на международните пазари. Наистина,  

с оглед на навременното удовлетворяване на тези търсения, планът за отпуските на работниците е 

изработен на базата на добре дефиниран, балансиран ротационен принцип, така че 

производството  ще спира само от понеделник 10-ти до неделя 16-ти август и високото ниво на 

търсене от чуждестранните клиенти на фирмата може да бъде удовлетворено. 

 

Заводът в Sassoferrato, една историческа  производствена мощност, спечели Приза за 



непрекъснато подобряване на качеството за осми път,  потвърждавайки италианския 

производствен стандарт на съвършенство, за който бренда FABER е известен в целия свят.   И 

тук е точно така, в този завод, където се произвеждат повечето изключителни модели аспиратори 

от бренда, признати в целия свят за техните отлични нива на експлоатационни данни, качествени 

материали, прецизни финиши и дизайни от висш клас.  И това не е всичко. Ангажиментът на 

завода в Sassoferrato да следва целите и стратегиите, които си е поставил за осигуряване на 

непрекъснато усъвършенстване в условията на организацията на процеса и намаляване на 

разходите, спазвайки производствените техники Lean,  го поставя измежду най-съвременните 

примери на производствени системи в сектори на електрическите уреди. 
 

Приз за непрекъснато подобряване на качеството 
 

Призът за непрекъснато подобряване на качеството на Faber, който е бил учреден в 2005 г. като  

местно състезаниe, днес се е превърнал в международна награда, за която се състезават 

производствените заводи на Групата. Той се организира от Отдела по Качество при централните 

офиси, по-специално от Adriano Marini и е бил учреден да поощрява непрекъснатото 

подобряване на качествените стандарти, като същевременно намалява въздействието на 

производството върху околната среда и подобрява работните условия на работниците за 

ганарнтиране по-безопасна работна среда.  Тези цели се постигат посредством създаване на 

ангажираност, всеотдайност и екипен дух в своите работни групи, също мотивирани от здравия 

усет за конкуренция, която съществува между различните производствени мощности. 

 

Резултатът, на базата на който се определя спечелилия приза, се извлича от степента, до която 

производствените мощности са удовлетворили специфичните цели, сравнени с резултатите от 

предходната година, в 8 категории: производствени грешки, количество производствен отпадък, 

допълнителни технически интервенции, инспекции  на вътрешен одит, произовдителност, 

сервизно ниво, индикатори за безопасност и защита на околната среда.    

    

Независимо от настоящата деликатна пазарна ситуация, предизвикана от международната криза, с 

тази инициатива Faber още веднъж потвърждава своя силен ангажимент в сферата на 

качеството, безопасността и околната среда. Наистина, в 1995 г. фирмата от Fabriano бе първият 

производител на аспиратори в света, който получи сертификат за своята система за управление на 

качеството по стандартите на ISO 9001. В 2003 г., интегрираната система на фирмата за Качество, 

Безопасност и Околна среда, сертифицирана от SGS в съответствие с ISO 9001, OHSAS 18001 и 

ISO 14001 получи Сертификат № 1 за съвършенство на сертифициращата организация SGS, който 

е най-високия в света     
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