
TROAX AB UTVECKLAR, TILLVERKAR OCH SÄLJER HÖGKVALITA-
TIVA, METALLBASERADE NÄTPANELSLÖSNINGAR SOM SKYDDAR 
MÄNNISKOR, PROCESSER OCH EGENDOM. HÅLLBARHET ÄR ETT 
NYCKELORD UR BÅDE KVALITETS- OCH MILJÖHÄNSEENDE OCH 
VI VILL ARBETA LÅNGSIKTIGT FÖR ATT SKAPA MILJÖER SOM 
ÄR SÄKRA IDAG SÅVÄL SOM I FRAMTIDEN.  
 
För oss går kvalitet och miljö hand i hand, och vi vill ta ansvar genom 
hela processen. Vi strävar efter högsta möjliga kvalitet, med så liten 
miljöpåverkan som möjligt.

VI HUSHÅLLER MED RESURSER
Troax AB är sedan 1998 certifierat enligt ISO 14001. Våra nätpaneler
har en minimal miljöpåverkan eftersom produkten till stor del är
tillverkad av återvinningsbart stål. Som ny slutprodukt kan den
återvinnas upp till 99 %, vilket innebär att en uttjänt produkt från 
Troax returneras till återvinningscykeln och blir nya stålprodukter.

VI HITTAR NYA MÅL
Utvecklingen inom vårt produktområde går hela tiden framåt och 
för att ständigt nå nya förbättringar sätter vi också höga mål för 
framtiden. Dessa följs upp kontinuerligt. 
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VI LÄR FÖR FRAMTIDEN
Vårt hållbarhetsarbete drivs framåt med hjälp av engagerade och 
kompetenta medarbetare som tillsammans arbetar med förebyggande 
åtgärder och ständiga förbättringar. 

VI MÖTER EXTERNA KRAV
Som en miniminivå följer vi lagar, förordningar och krav, och vi arbetar 
för att möta – och gärna överträffa – våra kunders behov och önskemål. 
Det innebär att vi arbetar systematiskt, kontinuerligt och med tydligt 
fokus på kvalitets- och miljöfrämjande åtgärder.

VI ARBETAR TILLSAMMANS
Vi strävar efter en hållbar affärsutveckling tillsammans med våra intressenter. 
Det är dessa grupper som har möjlighet att påverka, och som påverkas 
av, bolagets verksamhet. De viktigaste intressenterna inkluderar ägare, 
medarbetare, kunder, leverantörer samt samhället i stort. 

Att hushålla med våra resurser kommer naturligt för oss. Vi vill sträva 
efter så liten miljöpåverkan som möjligt och vi strävar hela tiden efter att 
använda egna – och våra gemensamma – resurser så effektivt som möjligt.
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