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Miljömedvetenhet har högsta dignitet

Varje människa bär ansvar för en sund miljö. Ett industriföretag med sin 
personal och sina många kopplingar till samhället bör vara medvetet om sitt 
ökade ansvar.

Vår inställning till omvärlden baserar sig på insikten att den förmodade 
avvägningskonflikten mellan ekonomi och ekologi inte finns i verkligheten: 
Inget system hushåller mer sparsamt och effektivt än naturen; naturens sätt 
att fungera lär oss alltså effektivitet och sparsamhet:

Ekonomi = ekologi

Den ekonomisk-ekologiska utmaningen i ett företag handlar därmed om 
att uppnå definierade mål med lägsta möjliga kostnader genom att utnyttja 
medlen på bästa möjliga sätt – dvs. resurseffektivt. Därför försöker vi

• öka effektiviteten hos de befintliga resurserna vilken ger lägre miljöbelast-
ning samt

• undvika onödigt avfall så långt som möjligt.

Miljömedvetenhet har högsta dignitet

Exempel på tillämpning:
• lägre miljöbelastning vid produktionen av beslag
• användning av bruksvatten och cirkulation av processvatten
• miljövänliga förpackningsmaterial
• återanvändbara materialrester som sekundärt råmaterial
• användning av processvärme
• alternativ energiproduktion
• åtgärder för energieffektivitet

Certifieringar

Alla produktionsenheter för HOPPE-gruppen i Tyskland, Italien och Tjeckien 
är sedan 2001 certifierade enligt DIN EN ISO 14001:2009 (miljöförvaltning). 
Därutöver certifierades HOPPE AG, Stadtallendorf, 2014 enligt DIN EN ISO 
50001:2011 (energiförvaltning).

HOPPE Nordic Countries Oy · Östergatan 16 · 434 30 Kungsbacka
Tel. 0300-177 23 · info.nordic@hoppe.com
Fax 0300-177 24 · www.hoppe.com

BESLAGSKONSULT AB · Neongatan 11 -431 53 Mölndal
Tel. 031 91 40 30 · info@beslagskonsult.se
Fax 031 91 40 31 · www.beslagskonsult.se

HOPPE-kvalitétsmärkning 

10 års garanti på mekanisk 
funktion

Tillverkad i Europa

DIN EN ISO 14001 Miljövänlig 
tillverkning

HOPPE dörrhandtag och 
tillbehör i aluminium

Vi är stolta att, som enda leverantör av 
dörrhandtag och beslag, ha uppnått 
högsta nivå  hos Byggvarubedöm-
ningen. Bedömningen baseras på pro-
duktens innehåll och livscykelkriterier. 
Aluminiumhandtag av HOPPE rekom-
menderas för miljömässigt hållbart byg-
gande. 

Mer miljöinformation om våra produkter 
hittar du hos Byggvarubedömningen. 
För produktinformation kontakta HOPPE 
eller din återförsäljare.

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke 
vinstdrivande ekonomisk förening som 
bedömer och därefter tillhandahåller in-
formation om hållbarhetsbedömda varor 
samt främjar produktutvecklingen mot 
en giftfri och god bebyggd miljö.


