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Hållbarhet och utveckling
Printglas mission är att med printade glas hjälpa till att skapa inspirerande miljöer som ökar
trygghet, skapar en känsla av gemenskap och attraktion.
Printglas AB´s affärsidé är att med gedigen hantverkstradition kombinerad med modern
spetsteknologi inom glasförädling uppfylla våra kunders behov, krav och visioner vad avser
mönstrade och dekorerade glas för invändiga och utvändiga miljöer.
Verksamheten drivs med egen teknisk utveckling och med egen produktion för att alltid kunna
erbjuda våra kunder rätt produkt och kvalitet.
Hållbar kvalitet är vårt mål i alla led av våra processer oavsett om det gäller intransporter,
printning av glas, förädling till färdiga glas till sitt specifika användningsområde eller transporter
till kund.
I vårt arbete med att utveckla och förbättra våra processer är hållbarhet och miljö ett av de
ledande målen. Bra och effektiva processer är viktiga för lönsamhet, för en god arbetsmiljö och
optimalt resursutnyttjande.
Vi investerar i de mest moderna och effektiva maskiner som finns för att reducera använda
resurser till ett minimum och samtidigt ser vi till att de råvaror och material vi använder i
produktionen uppfyller de senaste kraven på minskad miljöpåverkan.
Vårt utvecklingsarbete syftar främst till att öka våra produkters livslängd, kvalitet samtidigt som
klimatavtrycket reduceras.
Vi arbetar kontinuerligt med att deklarera våra produkter och deklarationerna finns att hämta
som Byggvarudeklarationer enligt det senaste regelverket från oss på Printglas.
Printglas policy är att alltid följa lagar och förordningar, att korrekt betala skatter och avgifter
samt att värna om anställdas och samarbetspartners väl och ve. Vi värnar om alla människors
rättigheter oavsett kön, ras eller etnisk tillhörighet.
Vi ser det som ytterst viktigt att vi som tillverkare och leverantör tar vårt ansvar för framtida
generationer.
Det är därför som vi är engagerade och entusiastiska över kraven som ställs runt om i vår värld.

Tel: +46 8-540 220 82

Näsvägen 11

184 40 Åkersberga

www.printglas.se

info@printglas.se

