HÅLLBARHETSPOLICY
PTS Askeroth AB

Vi har alltid sett det som en självklarhet att man som företag går in och tar
ett extra stort ansvar när det kommer till hållbarhet och miljö. Vi jobbar hårt
med våra hållbarhetsmål och anser att det är ett arbete som måste fortgå
och aldrig får stagnera. I en bransch som historiskt dragits med ett rykte om
att erbjuda produkter som fungerar kortsiktigt, vill vi vara med och
representera det motsatta. Vi lägger stor vikt vid kvalitet och långsiktighet. Vi
håller oss ständigt à jour med de senaste rönen från bl.a.
kemikalieinspektionen och EU-kommissionen och följer samtliga normer och
krav som branschen och våra kunder eftersträvar. Vi välkomnar ett större
fokus på hållbarhet och miljö hos alla våra kunder och samarbetspartners!

SOCIALT ANSVAR
Alla har rätt till goda arbetsförhållanden
PTS tror på socialt ansvar genom hela produktionen och verkar för att alla
arbetstagare ska ha en bra och säker arbetsmiljö. Oavsett vilken
arbetsgivare man har, och oavsett i vilket land man jobbar, ska man ha en
arbetsplats med goda villkor som man trivs på. Därför väljer vi producenter
med omsorg. Det har vi gjort nu i över 40 år.

Krav på producenter och leverantörer
Våra leverantörer skall nå upp till alla våra krav gällande arbetsmiljö och
mänskliga rättigheter. Det finns nationella lagar och internationella
konventioner som reglerar arbetstagarnas rättigheter på arbetsplatsen,
inklusive FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s (International
Labour Organisation) konventioner om grundläggande principer och
rättigheter i arbetslivet. Samtliga av våra samarbetspartners följer dessa
normer samt är ISO-certifierade, OHSAS-certifierade och anslutna till BSCI.

MILJÖ
Uppföljning och kommunikation
På PTS arbetar vi hårt för att minimera den negativa miljöpåverkan som våra
produkter och produktionen av dem kan leda till. Allt från kemikalier, värmeoch elförbrukning till transporter kontrolleras och begränsas. Vi tycker att en
av grundstenarna i ett hållbart miljöarbete är att ha en god kommunikation
med samt besöka de leverantörer och produktionsanläggningar som vi
samarbetar med. För att bygga en långsiktig relation och se till att alla våra
krav inom miljö efterlevs för vi en ständig dialog med våra leverantörer och
reser till dem när det behövs. Framför allt sätter vi stort fokus på att alla våra
produkter ska vara av hög kvalitet och kunna användas under lång tid – och
därmed spara in på användningen av jordens resurser.

Kemikalier
Vi garanterar alltid att våra tillverkade varor inte innehåller ämnen från EU:s
kandidatlista REACH. Vi följer samtliga av EU:s regleringar och testar
regelbundet våra produkter i ackrediterade lab. Vi anlitar en fristående
inspektionsfirma (SGS) för att inspektera våra sändningar innan de lämnar
producenterna och tar även stickprov efter leverans för att kunna garantera
att det vi levererar ut till kund är det de blivit lovade av oss.
Även på hemmaplan arbetar vi med vårt minskade klimatavtryck. Tryckeriet
vi samarbetar med garanterar att deras färger inte innehåller några skadliga
ämnen. Vi har även börjat fasa ut alla plastpåsar som produkterna tidigare
levererades i och har gått över till silkespapper om vi behöver skydda
ytskikten på produkterna. Vid företagsresor prioriterar vi alltid tåg framför flyg
och ser till att sortera upp allt avfall från vårt lager. Vi är anslutna till FTI och
återvinner alla våra förpackningar i enlighet med gällande
producentansvar.

Transporter
Vi tar årligen fram en åtgärdsplan för ruttoptimering där vi ser över hur
samlastningen av företagets varor kan öka. Att försöka vara mera
återhållsamma med leveranser och dra ner på antalet sändningar är ett
effektivt sätt att minska belastningen på miljön. Vi använder oss nästan
uteslutande av sjö- och tågfrakt och undviker flygtransport. Vi ställer också
krav på våra speditörer för miljövänligare transporter. Vi samarbetar med

DHL som har en tydlig policy för miljövänlig logistik med målsättningen att
helt eliminera alla utsläpp senast år 2050.

KVALITET
Kontroll i hela leverantörskedjan
Som nämnts tidigare tror vi på en ständig dialog med våra producenter. Vi
värdesätter våra goda relationer med dem och genomför regelbundna
besök för att kunna stämma av att alla våra krav efterlevs. Några av kraven
är att de måste vara anslutna till ISO, OHSAS och BSCI och klara våra
inspektioner från tredje part. Vi begär alltid ut dokumentation om eventuella
underleverantörer, när det är aktuellt.
Tillsammans med våra producenter strävar vi efter en konstant förbättring av
tillverkningsprocessen. Allt från effektivisering med minskad mängd
spillmaterial, till mål om att bli helt självförsörjande på el med hjälp av
solpaneler, ingår i diskussionerna. Vi är övertygade om att vår ömsesidiga
drivkraft att förbättra produkterna också bidrar till en lyckad kvalitetskontroll.

Gällande lagstiftning
En självklar del i kvalitetsarbetet är att vara väl införstådda i gällande
lagstiftning. Vi tar fullt ansvar för att uppdatera oss på de lagar och regler
som är aktuella för oss.

God service
I vårt kvalitetsarbete ingår också att erbjuda våra kunder en god service som
håller en hög och jämn nivå. Om vi tar emot klagomål eller reklamationer tar
vi dessa på stort allvar och undersöker varje ärende med målsättningen att
gå till botten med problemet och se till att alla blir nöjda i slutändan. Vi
strävar efter att vara snabba och seriösa i vårt bemötande, och är stolta
över vår långa erfarenhet och kunskapen den har fört med sig.

Vid frågor, kontakta oss på 031-89 50 70 eller order@ptsask.se. Besök gärna vår hemsida www.ptsask.se.

