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MERVÄRDE GENOM 
ÖKAD HÅLLBARHET 
OCH MILJÖSKYDD

Vi på SimonsVoss vet naturligtvis att vårt arbete påverkar miljön. Därför är miljöskydd och håll-

barhet en viktig del i vår verksamhetspolicy. Vi har ett gemensamt ansvar gentemot människor 

och miljö. Vår strävan är att förena lönsam produktion med att samtidigt skydda miljön, undvika 

utsläpp, minska användningen av fossila bränslen samt avsevärt förbättra hanteringen av avfall 

och farliga ämnen. 

Kombinationen av modern låsteknik med hög kvalitet och ett miljöorienterat arbetssätt är 
nyckeln till framtidens teknik hos SimonsVoss. 

KUNSKAP ÄR FRAMTIDEN
Genom att göra våra medarbetare medvetna 

om och utbilda dem i sådana frågeställningar 

kan vi bidra till en hållbarare och mer miljö-

medveten framtid för SimonsVoss. Om alla 

arbetar i samma riktning kan vi skapa en större 

miljömedvetenhet hos oss och producera 

miljövänliga, hållbara produkter till våra kunder.

VI BLIR STÄNDIGT BÄTTRE
Vår företagsfilosofi förbinder oss att ständigt 

förbättra vårt miljöskyddsarbete. Vi övervakar 

kontinuerligt våra energi- och materialflöden 

och hämtar förbättringspotential därifrån. 

Utöver vår ISO 9001-certifiering är vi även 

miljöcertifierade enligt ISO 14001.



UTSLÄPPSMINSKNING
Vår miljöpåverkan och vårt ekologiska fotav-

tryck är viktiga för oss. Till exempel satsar 

vi redan nu på hållbarhet i vår produktions-

anläggning i Osterfeld. Byggnaden är av trä 

och driften sker så hållbart och miljövänligt 

som möjligt.

REACH, RoHS och WEEE 
Det viktigaste för oss är att undvika giftiga 

ämnen och skadliga beståndsdelar vid 

tillverkningen av utrustning och produkter, 

samt att avfallshantera elektronisk utrustning 

enligt europeiska standarder och lagar.

MINSKAT AVFALL
För att minska avfallet använder vi i allt större 

utsträckning returnerbara förpackningar vid 

leveranser och erbjuder storförpackningar 

för lämpliga produkter. Dessutom använder 

vi huvudsakligen pappförpackningar och 

undviker ytterligare infärgning.

MADE IN GERMANY
När det gäller kvalitet och lång livslängd samt 

skonsam resursanvändning har utvecklingen 

och tillverkningen av våra produkter och pro-

gramvarulösningar i Tyskland en positiv effekt 

på vår miljöpåverkan.

LÅNG LIVSLÄNGD
Tack vare kvaliteten hos våra produkter,  

bakåtkompatibiliteten och den höga batteri-

effektiviteten (batterierna har upp till 10 års 

standardlivslängd), motverkar vi slit- och 

slängmentaliteten och bidrar till maximalt  

lång och effektiv resursanvändning.
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Om SimonsVoss

SimonsVoss, pionjären inom fjärrstyrd, kabellös låsteknik, erbjuder 

systemlösningar med ett brett produktutbud för områdena SOHO, 

små och stora företag samt offentliga inrättningar. Låssystemen 

från SimonsVoss kombinerar intelligent funktionalitet, hög kvalitet 

och prisbelönt tysk design Made in Germany. SimonsVoss är en 

innovativ systemleverantör som sätter värde på skalbara system, hög 

säkerhet, tillförlitliga komponenter, effektiv programvara och enkel 

användning. SimonsVoss är teknikledande inom digitala låssyetm 

och vår fokus på innovation, hållbart tänkande och handlande samt 

uppskattning av våra medarbetare och samarbetspartner är nyckeln 

till vår framgång. 

SimonsVoss är ett företag i ALLEGION Group – ett globalt nätverk inom området säkerhet. 

Allegion är representerat i cirka 130 länder runt om i världen (www.allegion.com).

Tysk Kvalitet
För SimonsVoss är „Made in Germany“ inte en slogan utan en garanti. Alla våra produkter och system 

utvecklas och tillverkas i vårt eget produktionscenter i Osterfeld, Tyskland

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastraße 4

85774 Unterföhring

Tyskland

Tfn. +49 89 992280

info-simonsvoss@allegion.com

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

För allmän säkerhets- och underhållsinformation, besök www.simons-voss.com/se/security.html
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