MILJÖPOLICY

Sedan 1889 har Kasthalls fabrik i Kinna skapat mattor av finaste material utifrån unikt hantverk, med ständigt utmanande
design och innovation. Våra produkter skall ha alla förutsättningar för en lång livslängd och långsiktigt vill vi minimera vår
inverkan på miljön samt sträva efter att enbart lämna positiva avtryck.
Miljöperspektivet skall ha sin tydliga roll i Kasthalls hörnstenar.
Design och innovation

Designar och utvecklar kvalitetsprodukter med lång livslängd där förnybara material väljs med
processer som har minimal, eller positiv, miljöpåverkan.

Skräddarsydda lösningar

Allt tillverkas mot order och anpassas för att hålla i det långa perspektivet, det gör att vi inte har
en överproduktion där vi slösar med naturens resurser.

Premium

Vår profilering ska svara mot högt ställda förväntningar på material och prestanda.

Vårt arv och
hantverkskunnande

Att ta ansvar för vår produktion idag betyder också att vi tar ansvar för framtiden, både vad som 		
sker i vår fabrik och för att våra produkter skall hålla länge och vara en del av historien i framtiden.

Passionerade och
kunniga medarbetare

Kompetens och engagemang i arbetet är en stor del av det långsiktigt hållbara förhållningssättet.

Hållbarhet

Vårt ansvar för miljö sträcker sig till hela produktionskedjan, detta inkluderar allt från val av
råmaterial i produkter till produktion, transporter och avfall och innefattar utsläpp till luft,
vatten och möjligheter till återvinning och återanvändning.

För att nå dit
• Har vi ett engagerat ledarskap i miljöarbetet och en tydlig strategi.
• Har vi engagerade, kompetenta och medvetna medarbetare som är del av miljöarbetet som kontinuerligt är med på uppföljning
av miljömålen.
• Har vi ett aktivt samarbete tillsammans med våra leverantörer för ständig förbättring bakåt i produktionskedjan.
• Vi skyddar miljön genom att upprätta miljömålen från våra största miljöaspekter, och tar samtidigt in nationella miljömål och
globala hållbarhetsmål i arbetet.
• Vi låter våra produkter miljögranskas av utomstående parter.
• Vi utformar våra bindande krav på ett proaktivt sätt där vi t ex förhåller oss till lagstiftning som en lägsta nivå men arbetar enligt
försiktighetsprincipen och fasar ut misstänkt farliga ämnen i god tid före lagstiftning.
• Vi ser vårt ansvar i det större perspektivet för global hållbar utveckling, t ex genom att kommunicera vårt arbete för att inspirera
andra och genom att ta del av andras arbete som inspiration för att förbättra vår egen miljöprestanda.
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