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Mitt plagg tillverkar och säljer högkvalitativa arbetskläder till sjukvården i offentlig och 

privat sektor. Vi är en flexibel leverantör som sedan många år tillbaks har egen tillverkning i 

Bosnien. 

Vårt sortiment skall uppfylla högt ställda krav i miljöhänseende. Vi skall alltid kunna lämna 

kunden information om material, tillverkningssätt mm av betydelse för köpbeslutet. 

 

Vi köper endast tyger, tråd, knappar och etiketter och övrigt material för vår produktion som 

är certifierade enligt Öko-Tex, standard. 

 

Produktionen i Bosnien är certifierad enligt EN ISO 9001:2015. Vi anser att vårt ansvar 

sträcker sig hela vägen fram till slutanvändaren. För det fall det för någon användare skulle 

uppträda problem vid det dagliga användandet av våra produkter kommer detta att vara en 

signal till ytterligare insatser för att identifiera problemet samt att med våra leverantörer 

diskutera det och verka för att de tar fram andra och bättre material. 

 

Beträffande vår dagliga verksamhet arbetar vi enligt en egen miljöpolicy och vi har hittills 

uppnått följande: 

 

- Vi källsorterar allt emballage och är anslutna till FTI-registret.  

- Via Diös, ägaren till det företagshotell där vi har våra kontor, som tar hand om vårt avfall 

garanteras att detta hanteras enligt kretsloppsprincipen. 

- Alla transporter sker genom Ystad Transport& Logistics AB som även är ISO-certifierade, 

DHL och Posten Sverige som alla har en egen miljöpolicy. 

- Internt på företaget har vi övergått från engångsmaterial i köket till porslin. 

  

Vid översyn och service av maskinerna tas spillprodukter om hand enl. Sundsvalls kommuns 

riktlinjer. Allt pappersavfall från kontoret källsorteras. Batterier och liknande farliga 

produkter lämnas till kommunens miljöstation. Till städning och även beträffande andra 

produkter som köps in till den dagliga verksamheten är vi noga med att endast köpa sådana 

som uppfyller miljö-krav (ex. Svanenmärkta produkter). Personalen har fått information om 

vår policy och på vilket sätt de själva kan bidra till att företaget uppfyller sina intentioner. 
 

Vi arbetar enligt FR2000 genom vilken vi åtar oss att ständigt utvärdera, förebygga och 

förbättra vårt miljöarbete samt miljöledningssystemet. Ledningen åtar sig också att uppfylla 

de bindande och legala krav som åligger verksamheten.  
 


