Policy

Miljö, kvalitet och socialt ansvar

Vi vill bli del
av en värld i balans
Vi vill utveckla produkter med eko-respekt, ansvarsfulla leveranskedjor
och cirkulära liv. Följ med oss och driv utvecklingen framåt mot en
hållbar framtid och ett cirkulärt samhälle för att bli del av en värld i
balans.

Vi lovar att:
•
•
•
•
•
•
•

visa respekt för de ekologiska begränsningarna, naturens resurser och klimatförändringarna,
arbeta utifrån FN’s Globala mål, Agenda 2030 för en bättre värld,
främja cirkulära lösningar och val, från idé till återbruk för en hållbar framtid,
vi stödjer ansvarsfulla leverantörer och hållbar konkurrens på lika villkor,
byta till klimatvänligare alternativ, ex till förnybara och återvunnen material,
produkter och tillverkning sker i enlighet med vår Code of Conduct och möter kraven för miljö, kvalitet och socialt ansvar,
våra material skall bidra till god giftfri arbetsmiljö och att våra källsorteringsprodukter skall direkt uppmana till mer återvinning.

För vår företagskultur lovar vi att:
•
•
•
•
•
•
•

främja utveckling, kreativitet, öppenhet och innovationslust,
skapa en fantastisk arbetsplats som är trygg och säker med jämställdhet och mångfald, enligt vår medarbetarpolicy.
löpande utbilda alla anställda inom hållbarhet för att höja vår interna kompetensnivå och medvetenhet,
skapa nya förutsättningar och möjligheter för hållbar utveckling och cirkularitet,
skapa ständiga förbättringar genom att kontinuerligt mäta, identifiera och analysera utfallet av det vi gör,
endast arbeta med seriösa leverantörer som arbetar utifrån Code of Conduct och delar vår vision om en hållbar värld,
uppfylla och överträffa bindande krav och lagkrav.

För våra kundrelationer lovar vi:
•
•
•
•

maximalt med resurser och kompetens för bästa resultat,
en trygg service från första samtalet, till färdig lösning och genom produktens livslängd,
att vår försäljning inkluderar hållbarhetsaspekterna miljö, kvalitet och socialt ansvar,
bistå med produktutbildningar och rådgivning inom förvaring- och källsorteringslösningar.
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