
MILJÖPOLICY
Myab verkar för utveckling av ett hållbart samhälle genom sin verksamhet. Ytbehandling ger en lång hållbarhet hos
slutprodukt och bidrar därmed till minskad utvinning av nya råvaror.

Myab´s miljöarbete baseras på ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer samt gällande lagstiftning.
Kemikalier som används inom ytbehandling utgör den största miljöpåverkan och därmed har Myab en viktigt roll som
rådgivare. Tillsammans med kunder och leverantörer verkar Myab för att ersätta befintliga produkter med miljövänligare
alternativ och skapa tekniska lösningar som sparar resurser.

Myab skall vara uppdaterad om det senaste på miljöfronten vad gäller teknik och kemi. Vi ser miljölagstiftningen och
föreskrifterna som ett minimimått för vår verksamhet.

Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan. Myab´s tjänster kräver omfattande tjänstekörning vilket i sin tur ger upphov till
utsläpp av växthusgaser. För att minska denna miljöpåverkan väljer vi bilar med bra miljöprestanda och minimerar antalet
resor.

För att säkerställa att miljöfrågorna blir en naturlig del i Myab´s verksamhet samt att vi ständigt förbättrar vår
miljöprestanda verkar vi för hög kompetens och miljömedvetenhet hos hela personalen.   

KVALITETSPOLICY
Myab´s verksamhet omfattar försäljning av färg, kemikalier, utrustning, service, teknisk support och certifierade
inspektioner som utgår från våra kunders behov. Dessa tjänster integreras i kundernas processer och hjälper dem i det
dagliga arbetet. I nära samarbete med våra kunder och leverantörer bidrar vår expertis till valet av den bästa lösningen
såväl tekniskt som arbetsmiljö- och miljömässigt. Långsiktiga kundrelationer gör att vi ständigt förbättrar våra kunders
processer. 

Personalens engagemang är vårt kapital i vår verkan för ständiga förbättringar. Varje kundkontakt ska stärka vår relation
och därmed öka kundnöjdheten. Sturkturerat arbetsätt i vårt dagliga arbete och våra projekt samt med kontinuerlig
utbildning av vår personal, leder till uppnådda kundkrav och säkerställande av hög kvalitet. 

Myab ska ligga i framkant vad det gäller att uppfylla krav från kunder och myndigheter. Förändring ger oss möjlighet att
utvecklas.
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