
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contura Steel AB – Rostfritt med lång tradition och kunnande 

Våra ledord utgör också vår kvalitets-, miljö och arbetsmiljöpolicy: 

• Kundservice 

Vi sätter en ära i att hjälpa dig hitta rätt produkt och i att snabbt och flexibelt hantera 

ändrade önskemål. Därför sitter kundservice och försäljning nära utveckling, 

produktion och distribution och de har lång och gedigen erfarenhet av våra produkter. 

• Svensktillverkat 

Hela tillverkningskedjan, från plåten vi köper, till produktionen av våra produkter, 

sker i Sverige och vi samarbetar i huvudsak med leverantörer i närområdet. 

Närproducerat minskar vår miljöpåverkan, ger oss överlägsen kontroll och möjlighet 

att styra hela tillverkningsprocessen samt ökar vår flexibilitet att snabbt reagera på 

och uppfylla våra kunders varierande önskemål. 

• Kvalitet 

Vi gör kvalitetsprodukter som vi är stolta över. Vi är den enda nordiska 

diskbänksproducenten som har både standardprodukter och enstycks 

specialtillverkning i egen regi och en av få som gör alla viktiga delar såsom diskhoar, 

bänkplan och stativ själva. Det ger oss full kontroll över alla viktiga steg i 

tillverkningsprocessen. Vi är ISO 9001-certifierade. 

• Professionalism 

I allt vi företar oss agerar vi professionellt och korrekt, från bemötande och kontakter 

med våra kunder, leverantörer och myndigheter till hur vi driver vår verksamhet 

internt. För oss är en hög integritet, etik och moral en självklarhet och vi följer 

givetvis gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Det är viktigt för oss att också 

våra leverantörer och kunder gör detsamma. 

• Samhällsansvar 

Vi tar ansvar för den miljö och det samhälle vi lever i, bland annat genom att 

prioritera leverantörer i vår närhet vilket både gynnar vår miljö genom minskade 

transporter, och det lokala samhället som ges arbetstillfällen. Våra produkter har en 

mycket lång livscykel och kan dessutom återvinnas och genom att ha kontroll på vår 

resursförbrukning och minimera spill i tillverkningsprocessen minskar vi vår 

miljöpåverkan ytterligare. Vi är ISO14001 certifierade. 

• Kunskap 

Vi vore inget utan våra kunniga och engagerade medarbetare och det krävs stort 

yrkeskunnande parat med flexibilitet och mångsidighet för att effektivt kunna 

tillverka våra kvalitetsprodukter. Vi ger förutsättningarna genom en säker och trygg 

arbetsplats i en bra arbetsmiljö, utan särbehandling eller diskriminering. Trivsel, 

motivation och utbildning skapar också en grund för den ständiga utvecklingen som 

sker i verksamheten med personalens hjälp. 


