Miljöpolicy
Bandi strävar efter att minimera den miljöpåverkan vår produktion och vårt arbete medför. Som
ansluten till FTI tar vi vårt ansvar för att de förpackningar vi tillverkar och förbrukar återvinns,
och som certifierade enligt Oeko-Tex® Standard 100 arbetar vi för att de textilier vi använder och
tillverkar hanteras ansvarsfullt hela vägen från råvara till färdig produkt.
Vi ska hela tiden sträva efter att utvecklas ur miljösynpunkt och göra så i enlighet med relaterade
lagar och normer. Vi ska prioritera leverantörer, entreprenörer och speditörer som har
dokumenterat ett miljömedvetet arbetssätt och kan erbjuda miljöanpassade produkter och tjänster.
Miljön ska hela tiden vara en aspekt i åtanke. Det gäller såväl för den egna produktionen och
verksamheten som för externa leverantörer och de logistiklösningar som används. Vi ska hela tiden
sträva efter att minska vår miljöpåverkan, genom bland annat följande kategoriområden:
•

Förpackningar och emballage – Bandi är anslutna till FTI och betalar in avgifter för återvinning av
de förpackningar som används och tillverkas. Vi ska källsortera papper och emballagematerial
för återvinning.

•

Transporter och logistik – Bandi ska sträva efter att använda logistiklösningar som minimerar
miljöpåverkan. Gods och leveranser till och från Bandi ska sampackas i mesta möjliga mån av
etablerade transportpartners med dokumenterad miljöpolicy.

•

Energi – Bandi ska sträva efter att effektivisera energianvändning, bland annat genom att
kontinuerligt ersätta energikrävande utrustning med nyare och energieffektivare motsvarighet.

•

Tjänsteresor – Bandis personal ska i tjänsten sträva efter att resa på ett sådant sätt att man
minskar miljöpåverkan i största möjligaste mån.

•

Trycksaker – Bandi ska sträva efter att beställa trycksaker av material som är miljömärkta.

•

Kemikalier – Bandi ska följa de lagar och regler som finns gällande utsläpp och återvinning av
alla kemikalier som används i vår produktion.

MILJÖPOLICY
Bandi ska verka för minimal påverkan på miljön med hänsyn till att det är ekonomiskt
genomförbart och tekniskt möjligt. Detta skall ske genom en ständig förbättring av företagets
kunskap, arbete och engagemang kring miljöfrågor som rör företaget och dess intressenter.
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