Πιστοποιητικά

Η Grodan προσπάθησε για πολλά χρόνια να επιτύχει μια μορφή βιώσιμης
επιχειρηματικότητας στην οποία τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά συμφέροντα
είναι σε μια σωστή ισορροπία μεταξύ τους. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι
προσπάθειες είχαν αποτέλεσμα να αναλάβει η εταιρία ένα ευρύ φάσμα του συστήματος,
της ποιότητας και της περιβαλλοντικής πιστοποίησης, που κυμαίνονται απο το πρότυπο
ISO 9001 και 14001 έως το Kiwa Keur και το Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (Ecolabel).

European Ecolabel: η εγγύηση της αειφορίας

Το 2008, η Grodan, ήταν η πρώτη εταιρία παραγωγής υποστρωμάτων που απονεμήθει το

Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (Ecolabel), με την έγκριση της Ε.Ε για τα μη φαγώσιμα
προϊόντα. Αυτό αποδυκνύει ότι τα προϊόντα της Grodan συμμορφώνονται με τα Ευρωπαϊκά
περιβαλλοντικά κριτήρια για τα μέσα ανάπτυξης ανόργανης προέλευσης, όπως ο
πετροβάμβακας. Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, οι πρώτες ύλες δεν μπορούν να
προέρχονται από ευάλωτες περιοχές της φύσης. Επιπλέον η κατανάλωση ενέργειας, το
έδαφος και η ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτων κατά την παραγωγή και την
ανακύκλωση των υλικών πρέπει να συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς.
Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (Ecolabel) επιβάλλει περιβαλλοντικές και
απαιτήσεις ποιότητας, προσφέρει στους πελάτες της εγγυημένη αειφορία και ποιότητα: η
σφραγίδα της έγκρισης αποδεικνύει ότι η παροχή ποιοτικής και βιώσιμης
επιχειρηματικότητας είναι συμβατά μεταξύ τους.
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Kiwa Keurmerk: η εγγύηση της ποιότητας

Η σφραγίδα έγκρισης Kiwa Keurmerk αποδεικνύει ότι ο κατασκευαστής συμμορφώνεται με
τις απαιτήσεις που επιβάλλονται απο τον οργανισμό πιστοποίησης Kiwa κατόπινν
συννενόησης με τον τομέα των κηπευτικών. Το Kiwa επιβάλλει τόσο γενικές απαιτήσεις όσο
και απαιτήσεις για τα συγκεκριμένα προϊόντα στους κατασκευαστές υποστρωμάτων που
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την σφραγίδα έγκρισης. Οι γενικές απαιτήσεις εκτείνονται
στις απαιτήσεις ασφάλειας που εστιάζουν στην ασφάλεια του προϊόντος για τον άνθρωπο,
τα ζώα και το περιβάλλον, τις απαιτήσεις μεταφοράς και επισήμανσης, και τις απαιτήσεις
σχετικά με τις οδηγίες για βέλτιστη χρήση. Οι απαιτήσεις για τα συγκεκριμένα προϊόντα
εκτείνονται στις φυσικές, χημικές και βιολογικές απαιτήσεις. Επιπλέον ο κατασκευαστής
πρέπει να εφαρμόσει ένα κατάλληλο ένα κατάλληλο εσωτερικό σύστημα ποιότητας.
Συνεπώς, οι πελάτες της Grodan μπορούν να είναι σίγουροι για την παραλαβή προϊόντων με
συνεπή και υψηλή ποιότητα.

ISO 9001: το πρότυπο για την διαχείριση της ποιότητας

Η πιστοποίηση του ISO 9001 της επιχείρησης αποδεικνύει ότι η Grodan είναι σύμφωνη και
με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου ποιότητα, διαχείρισης και διασφάλιση, τη σχετική νομοθεσία
και τους κανονισμούς, σύμφωνα με τα οποία δίνεται έμφαση στην παροχή ποιότητας στους
πελάτες της εταιρίας. Σύμφωνα με αυτή την εστίαση, η Grodan υιοθετεί μια δυναμική
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προσέγγιση για την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών (με την επίγνωση επί των
αναγκών των πελατών και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ξεπερνούν τις
προσδοκίες τους) και στη εφαρμογή συνεχών βλτιώσεων στις επιχειρηματικές διαδικασίες
(δίνοντας προσοχή στις ανάγκες των πελατών). Η Grodan το επιτυγχάνει αυτό με τη χρήση
ενός συστήματος διαχείρισης την ποιότητας βασισμένο στην αρχή: πείτε τι πρόκειτε να
κάνετε, κάντε αυτό που είπατε, και αποδείξτε το.
Συνεπώς, η πιστοποίηση της Grodan αποδεικνύει ότι η εταιρία προσπαθεί να εφαρμόσει τη
συνεχή βελτίωση της ποιότητας και των επιχειρηματικών διαδικασιών που απαιτούνται για
να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πελατών και να πάνε ακόμη παραπέρα.

ISO 14001: το πρότυπο για τη διαχείριση του περιβάλλοντος

Το πιστοποιητικό ISO 14001 αποδεικνύει ότι η διαδικασία παραγωγής των υποστρωμάτων
Grodan συμμορφώνεται με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα αξιοπιστίας. Η πιστοποίηση αυτή
επικεντρώνεται στον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη μείωση των
περιβαλλοντικών κινδύνων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης. Το
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που αναπτύχθηκε βάσει του ISO 14001, επιτρέπει
στην επιχείρηση να παρακολουθεί απο κοντά τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί, τις
εκπομπές, τα απόβλητα, την κατανάλωση ενέργειας και άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα, και
να αξιολογήσει εάν έχει πετύχειτους καθορισμένους περιβαλλοντικούς στόχους και να να
επιτύχει μια απόδοση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς. Αυτή η
πιστοποίηση εγγυάται τη μέγιστη προσπάθεια για να διατηρηθεί ένα αξιοπρεπές
περιβάλλον διαβίωσης τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.
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