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I am committed to a long term strategy for sustainability. My guarantee is to manufacture
high quality, safe and effective products and to use sustainable resources whenever
Jag har hängivit mig till en långvarig strategi för hållbarhet inom företaget. Jag garanterar att
possible and suitable.
min framställning av produkter har den högsta kvalitén, att den är säker och baseras på stabila
råvaror, när det finns sådana alternativ att tillgå.
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Providing a safe working environment.
Being committed to finding ways to lesson our impact on the planet.
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