


Inom Printeliten satsar vi resurser på 
vårt miljö- och kvalitetsarbete. Det 
finns inga motsättningar mellan lön-
samma affärer och ett klokt sätt att 
hantera miljöfrågor! Genom en öppen 
dialog med våra samarbetspartners, 
kunder, allmänhet, leverantörer och 
miljöorganisationer känner vi av de 
krav som ställs på oss och pekar på 
de krav vi själva ställer för att kunna 
upprätthålla och skärpa, vår miljö- 
och kvalitetsprofil.

Då många av våra kunder har ett 
långtgående miljötänkande, har vi 
under många år arbetat med att leva 
upp till de kvalitets- och miljökrav 
som ställs på oss. Detta arbete är 
något som genomsyrar hela vår orga-
nisation och ger den en miljöinriktad 
prägel vilket vi är mycket stolta över.

Vi använder miljövänliga färger som är 
helt vattenbaserade, flertalet av dem 
är Svanenmärkta. 

Tack vare att vi löpande investerar i ny 
teknik är trycket av högsta kvalitet.

Valet av samarbetspartners och leve-
rantörer är en viktig del hos Printeliten. 
Våra leverantörer är certifierade och 
uppfyller alla de krav som ställs inom 
branschen. Printelitens inköp härleder 
till de produkter, där miljö- och kvali-
tetskraven uppfylls. 

Vi är stolta över att stå för kvalitet och 
miljö. Vårt arbete med att öka kund-
nöjdheten och minska miljöpåverkan 
innebär att vi bedriver målarbete inom 
prioriterade områden, men framför allt 
ett löpande förbättringsarbete i det 
dagliga arbetet. 

Att satsa på miljön är att satsa på livet.

Att satsa pa miljon ar att satsa pa livet...



Vårt engagemang för miljöarbete har alltid varit 
ett centralt inslag i vår utveckling av verksam-
heten. Därför har vi satt upp mål och riktlinjer 
för hur vi ska arbeta för en bättre miljö och ett 
förbättrat globalt klimat.

Vår miljöpolicy
Miljötänkande ska genomsyra hela   
verksamheten.
Våra medarbetare ska ha utbildning, ansvar 
och befogenhet för att ständigt minska vår 
miljöpåverkan och förebygga föroreningar.
Vi ska överträffa den lagstiftning och de   
myndighetskrav som berör vår verksamhet.
Vi ska kommunicera vår miljöpolicy till såväl 
medarbetare som till kunder och leverantörer. 
På så vis ska vi förbättra oss genom miljö- 
medvetenhet i vårt val av samarbetsparter, 
både vid försäljning och inköp.

Några steg i det viktiga miljöarbetet 

•  Stor satsning på digitaltryck
•  Mätning av spill och elförbrukning
•  Digitala beställningstjänster för att undvika  
 fysiska transporter.
• Utbytta lampor och lysrör för minskad  
 energiförbrukning
•  Övergång till miljövänliga print- och   
 toneralternativ tillsammans med våra   
 leverantörer.
•  Nyinvesteringar av printrar med miljö-  
 funktioner som vax och gift/luktfrihet.
 Icke miljövänliga printrar avvecklades.
• Ny miljövänlig prepress på vårt offsettryckeri.
• Nytt sortiment med fokus på miljövänligare  
 expoprodukter.
• Medlem av Green Business Region, en  
 samverkans- och innovationsarena för  
 miljöteknikföretag
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kvalitet
Kvalitet och service är våra ledord i Printe-
litens affärsidé. Alla produkter och tjänster 
ska innehålla detta. Vi arbetar ständigt med 
utvecklingen. Policyn fungerar som kvalitets-
säkrande riktlinjer för alla medarbetare.

Vår kvalitetspolicy
Nöjdare kunder är vårt främsta mål med  
kvalitetsarbetet.
Totalkvalitet ska gälla i allt vårt handlande 
– från första kundkontakt till leverans och 
faktura.
Verksamheten ska ständigt utvecklas och 
förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder 
kostnadseffektiva och snabba totallösningar.
Engagemang och kompetens hos varje med-
arbetare är grunden för det ständiga förbätt-
ringsarbetet inom Printeliten.

Kvalitetspolicy



FALUN Myntgatan 13    I   791 51 Falun    
 Telefon 023-70 90 60
 falun@printeliten.se 

BORLÄNGE Hagavägen 11    I   784 31 Borlänge    
 Telefon 0243-131 45
 borlange@printeliten.se

ÖREBRO Engelbrektsgatan 32    I   702 12 Örebro    
 Telefon 019-777 19 90
 orebro@printeliten.se

KARLSTAD Bromsgatan 8    I   653 41 Karlstad   
 Telefon 054-18 65 70
 karlstad@printeliten.se

HEMSIDA www.printeliten.se


