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Kvalitets- og miljøpolitik for BEWI Cellpack A/S 

BEWI Cellpack A/S har mere end 20 års erfaring med at designe, udvikle og producere genanvendelig 

emballage baseret på papirhoneycomb til stødabsorbering og fiksering af produkter under transport og til 

displayløsninger.  

 

Det er vores kvalitetsmålsætning og -politik at: 

• Udvikle og producere papirbaseret emballage som tilfredsstiller kundernes behov. 

• Producere emballage med høj kvalitet og funktionalitet.  

• Vores kunder oplever en hurtig og faglig betjening – at vi opfattes som en professionel 

sparringspartner. 

• Vi kommunikerer enkelt og forståeligt – så vi undgår uklarheder omkring produkter og aftaler. 

• Vi løbende forbedrer vores kvalitetsledelsessystemer – og optimerer vores produktionsprocesser. 

• Vi fastholder vores certificering af gældende ISO 9001.  

• Der arbejdes med konkrete kvalitetsmål og tolerancer som er nærmere angivet i udvikling og 

produktion 

• Vi overholder kundekrav og relevante lov- og myndighedskrav 

Det er vores miljømålsætning og -politik at vi: 

• Producerer emballage som er genanvendelige og bionedbrydelig.  

• Producerer med et minimalt forbrug af energi og ressourcer.  

• Fastholder vores certificering af gældende ISO 14001 og FSC COC. 

• Overholder gældende miljøkrav og andre krav og forpligtelser.  

• Forpligter os til at beskytte miljøet ved at forebygge forurening.  

• Indgår i harmoni med vores omgivelser.  

• Løbende reducerer forbruget af energi i produktionen. 

• Løbende optimerer emballageløsninger for at reducerer forbrug af materiale 

Vi vil løbende forbedre vores kvalitetsledelses- og miljøledelsessystem for at forbedre vores kvalitets- og 

miljøpræstation.  

BEWI Cellpack A/S bliver drevet efter en række sunde og meningsfyldte spilleregler som medfører at vi er 

bevidste om vores ansvar i forhold til samfund og arbejdsmarked, bl.a. gennem en række konkrete tiltag for 

at sikre social ansvarlighed 

Politikken revideres en gang årligt 
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