
 
 
 
 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) 
 

Allmänt 
Granzow AB’s affärsidé är att marknadsföra kompressorer, gasgeneratorer, komponenter, 
efterbehandlingsutrustningar och kompressorstyrningar samt utföra service och reparationer 
på egna och främmande kompressorfabrikat. 

Socialt ansvar 
Arbetet med att vidmakthålla och utveckla Granzow AB´s position som ledande på den 
svenska marknaden, inom områdena tryckluftsteknik och kvävgasgenerering, förutsätter en 
engagerad och målmedveten personal. En positiv arbetsmiljö är naturligtvis en 
nödvändighet för att denna målsättning skall kunna uppnås. Målet är att skapa en trygg och 
hälsofrämjande arbetsplats med en god trivsel. Att eliminera alla upptäckta risker och 
minimera framtida oupptäckta arbetsmiljörisker genom engagemang och medvetande hos 
samtliga anställda. 

Genom att verksamheten vid Granzow AB skall bedrivas på ett sådant sätt att kraven enligt 
Arbetsmiljölagen och därtill relaterade förordningar och anvisningar uppfylls. 
Arbetsuppgifterna skall anpassas efter individens förutsättningar och vid utformningen av 
arbetsmiljön skall detta ske i samverkan med de anställda. 

Granzow skall också verka för att vi själva och våra leverantörer och samarbetspartners 
alltid lever upp till FN’s grundläggande krav om mänskliga rättigheter. 

Miljöpåverkan 
Tryckluft är en av industrins viktigaste energikällor. Eftersom all energiproduktion innebär 
viss miljöpåverkan har vi sett som en av våra viktigaste uppgifter att med vår kompetens 
inom området, verka för att tillhandahålla produkter och tjänster som minimerar påverkan på 
vår miljö. Och samtidigt erbjuda våra kunder energieffektiva lösningar inom 
tryckluftsproduktion, efterbehandling, gasgenerering och distribution. 

Ständigt söka efter nya energisnåla och miljövänliga produkter att marknadsföra inom våra 
kompetensområden. 

Arbeta för att minimera uppkomsten av avfall så långt som möjligt 

I de fall där avfallshantering är oundviklig skall vi se till att den sker med miljöanpassade 
metoder. 

Mål 
Överträffa de krav som myndigheterna ställer på oss. 

Vårt åtagande mot kunden skall alltid kännetecknas av en hög kvalitet, såväl materiellt som 
immateriellt. Alla medarbetare är ansvariga för kvaliteten inom sitt arbetsområde. Alla skall 
utföra egenkontroll och rapportera avvikelser i enlighet med företagets rutiner. 

För kunder i tillverkande industri och landsting skall Granzow AB framstå som den bästa 
leverantören. 

Granzow skall ständigt arbeta för att skapa och upprätthålla långvariga relationer med 
leverantörer som delar våra värderingar. 
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