MILJÖPOLICY
Tranter International AB skall genom att ta hänsyn
till miljön vid utveckling av produkter och tjänster
verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Våra
värmeväxlare hjälper till att effektivt överföra energi
och därmed minska behovet av energitillskott hos
våra kunder.
För att ständigt minska vår miljöpåverkan arbetar vi
systematiskt med att:
•
•
•
•
•

ENVIRONMENTAL POLICY
Tranter International AB shall respect the environment
when developing products and services and work for a
long term sustainable society. Our heat exchangers helps
our customer to effectively transfer energy and decrease
the need for additional energy.
In order to continuously decrease our environmental
impact, we systematically work with:
•

Följa och hålla oss informerade om gällande
lagar och andra krav som berör oss inom
miljöområdet.
Väga in miljöhänsyn i vårt dagliga arbete och vid
val av produkter, material och transporter.
Källsortera vårt avfall och restprodukter.
Ständigt förbättra vårt arbete inom miljöområdet
och förebygga utsläpp.
Följa upp och revidera våra handlingsplaner och
mål för miljöarbetet.

•
•
•
•

Monitor and keep us informed about current laws
and other requirements which concern us within the
environmental arena.
Consider environmental aspects in our daily work
and when choosing products, materials and
transport.
Sort our waste and residual products.
Continuously improve our work with environmental
aspects, and prevent emissions.
Monitor and revise our environmental action plans
and objectives.
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KVALITETSPOLICY

QUALITY POLICY

Tranter International AB:s vision är att vara en global
ledare inom enegieffektiva lösningar för värmeöverföring
som skapar en exceptionell kundupplevelse.

The vision of Tranter International AB is to be a global
leader in heat transfer solutions, creating exceptional
customer experience.

För att uppnå denna vision skall vi arbeta med:

To meet this vision, we will comply with our Quality
Management System to achieve:

•
•
•
•

Ständig förbättring
Kundtillfredsställelse
Konkurrensfördelar
Minimera processspill

•
•
•
•

Tranter International AB:s kvalitetsledningssystem är
ett program som består av anvisningar och
tillvägagångssätt för att ge våra produkter och service
förutsättningar att möta eller överträffa våra kunders
förväntningar, samt att uppfylla kraven i ISO 9001:2015.
Alla Tranters anställda ska delta i processen för att finna
och avlägsna orsaker till avvikelser avseende produkter
och service, samt förluster i vår bearbetning.

Continuous improvement
Customer satisfaction
Competitive advantage
Reduced waste in processes

Tranter Quality Management System is a program with
instructions and procedures for providing products and
services which meet or exceed our customer
expectations and satisfies the requirements of
ISO 9001:2015.
All Tranter employees are to participate in the process of
finding and eliminating any causes of nonconformity in
products and services, or waste in processes.
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