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MERVÆRDI GENNEM 
MERE BÆREDYGTIGHED 
OG MILJØBESKYTTELSE

Naturligvis ved vi hos SimonsVoss, at vores arbejde har indflydelse på miljøet. Derfor er 

miljøbeskyttelse og bæredygtighed en vigtig bestanddel af virksomhedens politik hos os. For vi 

bærer ansvaret for mennesket og miljøet i fællesskab. Vi vil forene en rentabel produktion med 

miljøbeskyttelse, undgåelse af emissioner, reducering af forbruget af fossile brændstoffer og en 

væsentlig forbedring ved håndtering af affald og farlige stoffer. 

Kombinationen af moderne låseteknik af høj kvalitet og miljørigtigt arbejde er nøglen til 
fremtidens teknologi for SimonsVoss. 

VIDEN ER FREMTID
Vores medarbejdere skal være bevidste om 

temaet og uddannes tilsvarende, så vi kan 

skabe en mere bæredygtig og miljøbevidst 

fremtid for SimonsVoss. Hvis vi alle arbejder 

henimod dette, bliver vi mere miljøbevidste 

og kan dermed skabe mere miljøvenlige, 

bæredygtige produkter til vores kunder.

VI BLIVER HELE TIDEN BEDRE
Vores firmafilosofi forpligter os, så vi hele ti-

den forbedrer os inden for miljøbeskyttelse. Vi 

overvåger vores energi- og materialestrømme 

og afleder forbedringspotentialer heraf. For-

uden ISO 9001-certificeringen er vi ligeledes 

certificeret iht. ISO 14001 for miljøstyring.



EMISSIONSREDUKTION
Vores miljøbalance og vores økologiske 

fodaftryk er vigtigt for os. Vi har således f.eks. 

allerede satset på bæredygtighed i vores 

produktionssted i Osterfeld. Bygningen er af 

træ og drives så vidt muligt bæredygtigt og 

skånsomt for miljøet.

REACH, RoHS og WEEE 
Det allervigtigste for os er at undgå giftstoffer 

og skadelige bestanddele ved fremstillingen 

af enheder og produkter og at bortskaffe 

elektroniske enheder iht. de europæiske 

normer og love.

BEGRÆNSNING AF AFFALD
Vi anvender i stigende grad returemballage i 

leverings- og leverandørforsyningen og tilby-

der storemballager til egnede produkter for 

at reducere mængden af affald. Derudover 

anvender vi hovedsageligt papemballage og 

giver afkald på yderligere indfarvninger.

MADE IN GERMANY
Hvad kvalitet og holdbarhed angår, samt at 

ressourcerne skånes, har udviklingen og produk-

tionen af vores produkter og softwareløsninger 

i Tyskland ligeledes en positiv effekt på vores 

miljøbalance.

HOLDBARHED
Takket være vores produkters kvalitet, kom-

patibiliteten bagud og stor batterieffektivitet 

(standardlevetid for batteri op til 10 år) mod-

virker vi smid-væk-mentaliteten og er der-

med med til at udnytte ressourcer maksimalt 

længe og effektivt.
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Det er SimonsVoss

SimonsVoss, pioneren af trådløst styret låseteknik uden kabler 

tilbyder systemløsninger med et bredt produktsortiment til små, 

mellemstore og store virksomheder samt offentlige institutioner.

SimonsVoss‘ låsesystemer forbinder intelligent funktionalitet, høj 

kvalitet og prisvindende design Made in Germany. Som innovativ 

systemudbyder lægger SimonsVoss vægt på skalerbare systemer, 

høj sikkerhed, pålidelige komponenter, effektiv software og enkel 

 betjening. Dermed anses SimonsVoss som teknologisk førende 

inden for digitale låsesystemer. Mod til innovation, bæredygtig 

tankegang og handling samt høj anerkendelse fra medarbejdere 

og partnere er grundlaget for den økonomiske succes.

SimonsVoss er en virksomhed i ALLEGION Group – et globalt aktivt netværk inden for sikkerhed. 

 Allegion er repræsenteret i omkring 130 lande (www.allegion.com).

Tysk fremstillet kvalitet
For SimonsVoss er „Made in Germany“ en ægte forpligtelse: Alle produkter udvikles og fremstilles 

 udelukkende i Tyskland.

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastraße 4

85774 Unterföhring

Tyskland

Tlf. +49 89 992280

info-simonsvoss@allegion.com

www.simons-voss.com I www.allegion.com

For generel information om sikkerhed og vedligeholdelse, se www.simons-voss.com/dk/security.html
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