Bæredygtighed hos Teknos

Bæredygtighed hos Teknos
For os er bæredygtighed en tænkemåde. Det
er en integreret del af vores strategi og forretningsmodel. Det har indflydelse på vores
daglige beslutninger. Bæredygtighed er drivkraften bag vores innovationer, og Teknos har
stort fokus på at bidrage til at beskytte kloden
og gøre verden mere bæredygtig. Det er vores
ambition at være branchens mest bæredygtige producent af overfladebehandling.
Vores bæredygtighedsprogram har til formål
at skabe bæredygtig værdi på sigt for vores
kunder og partnere ved, at vi anvender ressourcerne mere effektivt og beskytter miljøet
og vores medarbejderes sikkerhed og helbred.
Teknos laboratorier arbejder dagligt på at udfase farlige stoffer fra EU REACH-listen. Vi tror

på tæt samarbejde for at bistå vores kunder
med at nå deres bæredygtighedsmål.
Vi har opstillet fire fokusområder i vores CSRprogram for håndtering af bæredygtigheden:
•
Bæredygtige løsninger og serviceydelser
•
Ansvarlig drift og forsyningskæde
•
Medarbejderudvikling
•
Fremtidige generationer.
Vores fokusområder er tilpasset FN’s mål for
bæredygtig udvikling nummer 8, 9, 11 og 12.
Vores bæredygtighedsmål er en del af vores
strategi for 2019-2025. For at kunne overvåge
vores fremskridt har vi defineret konkrete mål,
som løbende vil blive evalueret. Se mere på
www.teknos.dk.
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Udvikling af bæredygtige løsninger
For os handler bæredygtighed om mere end
overholdelse af love og regler. Vi har en overordnet tilgang, idet vi tænker bæredygtighed
og reducerer behovet for genmaling i utide.
Vores netværk af erfarne Teknos R&D-medarbejdere i Finland, Danmark og øvrige lande
har særligt fokus på udvikling af løsninger, der
bidrager til at forbedre holdbarheden og sikkerheden.
Til behandling af metal har vores teknikere
udviklet bæredygtige alternativer til opløsningsmiddelbaserede malinger og lakker, såsom vores ultrahigh-solid, low-VOC INERTA
overfladebehandlingsprodukter. Til behandling af træ har vi udviklet innovative produkter
såsom TEKNOSAFE og UVILUX PUTTY, som
kombinerer let påføring og høj ydeevne med

længere holdbarhed, nul VOC-emission og
mindre spild, idet træ af mindre god kvalitet
gøres anvendeligt.
Reduktionen af farlige kemikalier er en integreret del af vores R&D-indsats. Vi har gjort
store fremskridt f.eks. ved at reducere indholdet af biocider til konservering.
Vores R&D-medarbejdere er også langt
fremme med vugge-til-vugge designkoncepter, der stiller meget høje krav til de anvendte
råvarer. I Danmark har vi f.eks. kunnet bistå
producenten af lydpaneler, Troldtekt, med at
opnå Cradle-to-Cradle certificering på sølvniveau.

TEKNOBLADE REPAIR

TEKNOSAFE

Support til vindkraft ved at reducere udgifterne til reparation af vinger med 40 %

Innovative brandhæmmende grundere til
holdbar beskyttelse af træ i byggeri

UVILUX PUTTY

TROLDTEKT

Hurtig, bæredygtig løsning til reparation
af træ stort set uden spild

Cradle-to-cradle Sølvcertificering af
lydpaneler med produkter fra Teknos

Ansvarlige løsninger
Vi stræber efter at mindske miljøpåvirkningen af vores drift ved at søge efter innovative
teknologier. På fabrikken i Vamdrup anvender
vi naturgas som den primære varmekilde, og
opvarmningen drives med en effektiv varmepumpe. Vi køber det meste af vores el som
vindstrøm. I 2019 installerede vi dataloggere
til analyse af forbruget af energi og vand. Vi
kunne reducere elforbruget med 100.000
kWh, naturgas med 10.000 m3, vand med 4%

og vores totale energiforbrug pr. liter maling
med 8%.
Vi tager også hånd om sikkerheden. Resultatet
var nul ulykker med fravær i 2019. Desuden er
der taget mange andre initiativer til at gøre vores drift endnu mere ansvarlig, og vi har især
fokus på at minimere vores affaldsmængde,
bl.a. blev malingsaffaldet på et enkelt år reduceret med 20%.

Omtanke for medarbejdere og fremtiden
Udvikling af fremsynede løsninger kræver
dygtige medarbejdere. Derfor vil vi gerne udvikle vores medarbejderes kompetencer og
færdigheder samt tiltrække de største talenter. Vi skaber et miljø og en kultur, hvor ideer
og initiativer kan blomstre. Det betragter vi
som grundlaget for langsigtet succes for vores medarbejdere og vores forretning. Dette
omfatter også godt lederskab. I 2020 har flere
end 75% af vores danske linjechefer allerede

gennemført Teknos’ lederuddannelse. Som en
familieejet virksomhed er kontinuitet af meget
stor vigtighed for os, og det ses i alle vores aktiviteter. Vi ønsker at træffe valg, der sikrer de
kommende generationer og konsoliderer en
virksomhed, som familiens kommende generationer kan være stolte af at lede og være en
del af. Vi vil skabe muligheder for unge, så de
kan udvikle sig og gøre karriere.

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER
Teknos er en global virksomhed, som tilbyder en bred vifte af overfladebehandlingsprodukter til industrien, byggeriet og til private. Teknos blev grundlagt i 1948 og er i dag en af Finlands største familieejede
virksomheder. Vi er til stede i mere end 20 lande i Europa, Asien og USA. Vi er en af de førende leverandører til industrien og har en stærk position i detailhandelen og inden for bygningsmaling.
Vi har en ambition om at udvikle løsninger, der kan være med til at beskytte kloden. Derfor arbejder vi tæt
sammen med vores kunder på at udvikle smarte, teknologisk avancerede løsninger, der beskytter og forlænger levetiden på alle typer af produkter. Vil du vide mere, så besøg Teknos webside på www.teknos.dk.
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