
 

 

Kvalitets och miljöpolicy 
GASTRO TEKNIK AB  
 
Gastro Teknik AB har egen tillverkning av varmhållningsenheter till storkök. 

Vi har ett brett produktsortiment som täcker de flesta av storkökens behov för uppvärmning, 

varmhållning och distribution av mat och serveringsutrustning 

Grunden för vårt miljö- och kvalitetsarbete är att produkter och tjänster ska uppfylla de önskemål och 

krav som kunden och andra intressenter har, inklusive samtliga myndighetskrav som berör vår 

verksamhet. 

Vi vill vara kundens första val 

Våra kunders och samhällets behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje 

leverans blir en god referens för framtida affärer. 

Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Vi anpassar vår leverans så att vi och 

vår produkt möter dessa behov på kort och lång sikt. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, 

normer och kontraktskrav.  

Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i våra 

leveranser. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta 

kunders och samhällets föränderliga behov. 

Vi har den kompetens som krävs för att möta kunders och samhällets behov och nå våra mål. Vi 

säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och 

systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter. 

Vi tar ansvar. 

Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett helhetsansvar för vår leverans. Därför ställer vi höga krav på oss 

själva och på våra leverantörer, underentreprenörer, kunder och andra samarbetspartners. Genom 

samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som 

möter behoven. 

Revidering av kvalitetsmålen sker årsvis, detta för att vi ska leva i processen "ständig förbättring". 

Att dessutom satsa på ett aktivt miljöarbete är ett strategiskt och viktigt beslut i företaget. Vi ska 

hantera de råvaror och övriga kemiska produkter som vi använder, så att vi når en minimal negativ 

inverkan på vår miljö. Inom de områden som vi kan identifiera som miljöpåverkande, är vårt ansvar att 

med ständiga förbättringar förebygga att föroreningar uppstår. 

Vi ska ha rutiner och mätbara mål som involverar och utvecklar samtliga medarbetare i ett ständigt 

miljöförbättringsarbete 

Alla inom vårt företag ska känna till och förstå denna kvalitets och miljöpolicy. 
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