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Expolinc etik- och miljödeklaration 
 
Vårt ansvar 
Vi tror på att ta ansvar för människor och miljö i hela vår värdekedja – från våra 
underleverantörer till våra kunder. Ständiga förbättringar är centrala för vår 
trovärdighet som företag och som leverantör av kvalitetsprodukter. 
 
Produkter och material 
Vi använder oss i stor utsträckning av aluminium och plast i våra produkter. 
Dessa material är återvinningsbara och säkra att handskas med utifrån ett 
hälsoperspektiv. Tack vare avancerad mjukvara för design, minimerar vi 
mängden nödvändigt material för varje produkt samtidigt som vi bibehåller 
produktens specificerade egenskaper. 
 
Vår kvalitetsfilosofi gör att hela Expolincs produktsortiment är tåligt och kan 
användas och återanvändas under lång tid. 
 
Produktionsprocess 
Vi strävar efter att hitta leverantörer som använder sig av effektiva 
rengöringsprocesser som minimerar den negativa effekten på miljön. Då vi 
använder mycket aluminium är anodisering en vanlig ytbehandlingsmetod. 
Anodisering är skadligt för miljön utan ordentlig rengörningsanordning och 
därför använder vi bara leverantörer med moderna och effektiva 
rengöringsprocesser. När det gäller lackering, strävar vi efter att använda ren 
pulverlackering för att minimera användandet av farliga lösningsmedel. 
 
Människor 
Vi accepterar inte barnarbete. Alla medarbetare och personal som arbetar med 
Expolincs produkter måste vara över 16 år. För yngre personer (16-17 år) 
tillåter vi endast lätta och enkla uppgifter såsom kontroller och enklare 
monteringsuppgifter. 
 
Expolinc har produktion och underleverantörer i tredje världen. Vi besöker 
därför ofta dessa parter och gör en bedömning utifrån ålder, arbets- och 
levnadsförhållanden. Om vi upptäcker något avsteg från vår policy, ger vi 
leverantören 14 dagar på sig att åtgärda detta. Om åtgärd inte vidtagits inom 14 
dagar inleds processen att byta leverantör. 
 
CO2 hot 
Vi arbetar aktivt med att ha en effektiv distribution från fabrik till slutkund. Större 
delen av våra transporter sker via båtfrakt. Våra mål är att minimera flygfrakt, 
ineffektiva frakter samt onödiga transporter.  
 
Ledningens angelägenhet 
I händelse av avsteg från denna redogörelse rapporteras detta till Expolincs 
styrelse och ägare. 
 
 
Johan Hörngren 
VD 


