Presentation av vårt miljöoch kvalitetsarbetearbete

Hagaköket säljer och tillverkar köks- och förvaringslösningar. Produktion sker i egen regi samt
i samarbete med snickerier utifrån Hagakökets specifikationer. Hagaköket skall uppfylla lag och
marknadens miljökrav på produkter, processer och tjänster.
Hagakökets verksamhet ska i sina processer och tillverkning kännetecknas av rätt kvalitet och
därigenom skapa mervärden sett utifrån våra kunders behov, förväntningar och krav.
Genom att göra rätt från början så minimerar vi miljöpåverkan genom att undvika onödigt slöseri
och extra transporter.
• Verksamheten hos oss skall bedrivas så att miljön
skyddas. Genom ett systematiskt arbetssätt skall
negativ miljöpåverkan minskas.
• Våra insatser och vårt miljöarbete skall styras av en
helhetssyn av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt
rimligt och ekologiskt försvarbart.
• Produkter, processer och distribution skall utvärderas
ur miljösynvinkel i syfte att minska miljöbelastning
och därigenom öka företagets konkurrenskraft.
• Vi skall ställa krav på våra underleverantörer att minska
miljöpåverkan genom att i möjligaste mån använda
miljöanpassade produkter/tjänster vid produktion och
transporter.
• Företagets produkter skall uppfylla kraven enligt
REACH-direktivet.

• Vi skall uppfylla våra kunders krav på miljöcertifiering
enligt ISO14001 samt ISO 9001 kvalitetscertifiering.
• Arbetet med kvalitet måste bedrivas aktivt och
kontinuerligt för att skapa varaktig konkurrenskraft.
• För att säkerställa rätt kvalitet måste ett systematiskt
utvecklings och uppföljningsarbete bedrivas med våra
kunders behov i fokus.
• För att säkerställa att vi lever upp till en hög och jämn
kvalitet skall löpande uppföljning och kontroller ske av
egna produkter och verksamhet.
• Det löpande ansvaret mot ständiga förbättringar ligger
hos samtliga medarbetare och det åligger VD att
säkerställa ett löpande kvalitetsarbete enlighet med
denna policy samt särskilt beakta kvalitetsaspekten i
budget och investeringsprocesser.

• Vi skall i sortimentet erbjuda minst en luckmodell med
vattenbaserad färg.

www.hagakoket.se/om-oss/miljo_kvalitetsarbete/

Kontroll och provning
Hagaköket anlitar nedan organisationer för bedömning, provning och testning av
produkter ur vårt sortiment. Vi säkerställer våra kvalitets- och miljömål för att leva upp
till våra kunders krav.

Statens provningsanstalt – SP
SP är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation.
Uppdragen vi arbetar med kommer in i alla led – från utveckling och konstruktion till
produktion, användning och återvinning. De kan innefatta tekniska undersökningar,
beräkning, provning, mätning, kvalitetssäkring och certifiering.

Sunda hus
SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad
rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa
ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Basta
BASTA är ett vetenskapligt baserat system med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen
från bygg- och anläggningsprodukter. Med fritt tillgänglig information ger vi er verktygen som möjliggör trygga materialval. BASTA visar er vägen till ett giftfritt byggande!

Byggvarubedömningen
Utifrån tillgänglig miljöinformation och våra egenskapskriterier bedömer Byggvarubedömningen noggrant nya byggvaror och produkter varje dag. Du har ständig tillgång
till vad just dina byggvaror innehåller. Nya varor och produkter läggs till varje dag och
innehållet i databasen ökar konstant.

Fti
Vi återvinner förpackningar och tidningar. På uppdrag av de företag, som säljer dem i
Sverige, ansvarar vi för insamling och återvinning av deras förpackningar och tidningar. Vår verksamhet finansieras av producenterna och bedrivs helt utan vinstsyfte.
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Uppfölj n i n

Vad är miljöarbete?
Vad är kvalitetsarbete?

in

FSC står för Forest Stewardship Council® och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.
Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De
som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör
att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt
skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.
www.hagakoket.se/om-oss/miljo_kvalitetsarbete/

