KVALITETSPOLITIK
Kvalitet er et mål for i hvor høj grad Beirholms Væverier i
sine handlinger lever op til kundernes forventninger og krav.
Det er en vigtig del af Beirholms strategi, at alle vores
produkter og serviceydelser altid lever op til kundernes
forventninger og behov.
Da kundernes forventninger og krav ændrer sig løbende,
skal Beirholms være opmærksom på udviklingen og til
stadighed tilpasse kvaliteten af både produkter og serviceydelser efter kundernes ønsker, således at vi altid leverer
den rigtige kvalitet.
Vores kvalitetsstyringssystem sikrer, at vi holder, hvad vi lover
vores kunder og leverer produktet i den rigtige kvalitet.
Beirholms kvalitetspolitik er baseret på følgende grundprincipper, der er ufravigelige:
• Det er vores mål, at Beirholms produkter både af kunder
på de markeder, vi betjener samt af egne medarbejdere,
opfattes som kvalitetsprodukter
• Udvikling af nye produkter skal ske under hensyntagen til
miljøet primært hos slutbrugeren
• Med udgangspunkt i markedets krav vil Beirholms sikre
udvikling af nye produkter
• Det er Beirholms mål at minimere kontrol af indkøbte
varer. Vi skal derfor sikre en fortløbende kvalitetsforbedring af de leverede varer gennem et snævert og fortroligt
samarbejde med vore leverandører
• Beirholms informerer kunderne om produkternes kvalitet
• Et produkt må ikke markedsføres før det er officielt
frigivet til salg
• Vi skal altid holde, hvad vi lover vores kunder. Vores
produkter skal derfor altid leveres som lovet og leve op
til de specificerede krav
• Hvis der til trods for ovenstående forholdsregler opstår
fejl eller mangler ved vores produkter og leverancer, skal
disse, under hensyntagen til de overordnede økonomiske
aspekter, afhjælpes hurtigst muligt til mindst mulig gene
for kunden

• Udvikling og uddannelse af medarbejdere hos Beirholms
er af største vigtighed og skal gennemføres løbende, således
at kvalifikationerne modsvarer markedets krav
Den enkelte leder og medarbejder hos Beirholms Væverier
A/S er ansvarlig for, at instruktioner og rutiner, som er
beskrevet i virksomhedens kvalitets- og miljøstyringssystem
følges, således at vores kvalitetspolitik efterleves.
Alle medarbejdere har et kvalitetsansvar.

MILJØPOLITIK
Grundlaget for Beirholms miljøpolitik er at skabe langsigtede
og varige miljøløsninger, hvor det er muligt såvel teknisk som
kommercielt.
Beirholms vil leve op til de krav og forventninger, som vores
kunder har og måtte få til vores produkter - også i miljømæssig henseende. Vi vil dermed søge at opfylde nutidens behov,
uden at forringe mulighederne for at senere generationer kan
opfylde deres behov.
Beirholms ønsker således at medvirke til en bæredygtig,
global udvikling, og vi vil derfor søge at påvirke vores leverandører til at udvise "miljørigtig" adfærd. Det er derfor af
afgørende betydning, at Beirholms bevarer sin konkurrenceevne samt de nødvendige, økonomiske frihedsgrader for
også fortsat at have styrke til at kunne arbejde for denne
målsætning.

• Vi vil løbende påvirke vores nøgleleverandører til at
arbejde med renere teknologi ved produktion af vores
varer gennem:
- ændring af råvarer
- substitution af hjælpestoffer
- tekniske og/eller procesmæssige ændringer
for derved at reducere forureningen og affaldet i hele
produktets livsforløb fra vugge til grav
• Vi vil fokusere på vores produkters egenskaber og udseende,
således at de medvirker til at skabe fysisk og psykisk
velvære hos vores slutbrugere
• Vi vil via rådgivning aktivt støtte og vejlede vores kunder i
miljøspørgsmål
• Vi forpligter os til altid at have en ajourført miljømålsætning, der er relateret til samfundets vurdering af miljøspørgsmål

Beirholms miljøpolitik er baseret på følgende grundprincipper:

• Vi forpligter os til at overholde relevante miljølove og
regulativer m.v.

• Vi vil påvirke vores medarbejdere til at udvise miljøbevidsthed og til at være bekendt med virksomhedens
miljøledelsessystem

• Vi forpligter os til at overholde de betingelser og
produktkriterier, der er fastlagt i standardkontrakten for
anvendelse af det europæiske miljømærke (EU-blomst)

• Vi vil i vores holdninger og processer opnå en adfærd,
der er miljømæssig optimal under hensyntagen til virksomhedens eksistensgrundlag

• Vi forpligter os til en løbende forbedring af virksomhedens miljømæssige ydeevne

• Vi vil vurdere miljømæssige tiltag nøgternt og kritisk ud fra
en total miljømæssig betragtning
• Vi vil tilstræbe at minimere det interne ressourceforbrug
ved til stadighed at vurdere miljøpåvirkningerne heraf
• Vi vil fokusere på det interne arbejdsmiljø, fysisk som
psykisk, således at vi opnår bedst mulig menneskelig
arbejdsglæde og velvære
• Vi vil aktivt påvirke vores leverandører til at handle
miljømæssigt forsvarligt samt til at holde sig orienteret om
udviklingen indenfor deres område
• Vi vil løbende påvirke vores nøgleleverandører til at
arbejde for at minimere ressourceforbruget, primært i
forbindelse med produktion af vores varer

• Vi vil sikre, at samtlige væsentlige miljøparametre skal
kunne vurderes i virksomhedens miljøledelsessystem via
operationelle kravspecifikationer
• Vi vil regelmæssigt informere om virksomhedens og
produkternes miljømæssige påvirkninger såvel internt
som eksternt
Den enkelte leder og medarbejder hos Beirholms Væverier
A/S er ansvarlig for, at de instruktioner og rutiner, der er
beskrevet i virksomhedens miljøledelsessystem, følges, således
at vores miljøpolitik efterleves.
Alle medarbejdere har et miljøansvar.

