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Standard System Altikon AB har funnits sedan 1968 och den nuvarande 
verksamheten bildades sommaren 2015. Vi köper och säljer varor och 
tjänster till sjukvård samt offentlig sektor. Vårt mål är att leverera effektiva 
lösningar inom sjuk- och patientvården samt inom arkiv och förvaring. 
Vi uppnår detta genom ett väldesignat och flexibelt produktsortiment samt 
en tät kunddialog med användaren i centrum. Detta i ett syfte att skapa så 
optimerade lösningar som möjligt som är till nytta för kunden. Vår policy 
gäller alla i verksamheten både anställda och delägare.

Vårt miljöarbete grundar sig i viljan att kunna leverera optimerade lösningar 
som är till nytta för kunden med en så liten negativ inverkan på miljön 
som möjligt. Denna miljöhänsyn genomsyrar hela vår verksamhet och vi 
arbetar kontinuerligt med förbättringar. Vi vill säkerställa att vår egen, våra 
leverantörers och produkternas miljöpåverkan är så liten som möjligt. 

MILJÖPOLICY
VÅR

Under 2020 flyttade vi in i nya lokaler där vi gjorde en del fördelaktiga val för miljön. 
Bland annat valde vi att mura upp byggnaden istället för att använda plåt med 
isolering. Vi installerade även LED belysning så mycket som var möjligt i lokalen. 
En värmepump installerades och vi har dessutom tagit in offerter för installation av 
solpaneler på taket.

Vi har även köpt in återvunna möbler till vårt kontor. Vi jobbar fortfarande kontinuerligt 
med att minska vårt avfall, vilket vi redan arbeta ner till väldigt låga nivåer. Vi 
fortsätter även vårt arbete med att hitta fler certifierade leverantörer och fabriker 
för våra produkter. De skrivare, datorer och annan media ska vara miljömärka. 
Samt alla våra övriga inköp väljer vi utefter de miljöcertifieringar som finns. Och så 
mycket som möjligt sparar och skickar vi digitala versioner istället för utskrift samt 
förbereder för att bli helt digitala gällande bokföring och annan adminsitration. 
Orderbekräftelser skickas uteslutande digitalt. Även fakturor skickas uteslutande 
digitalt om det inte är en kund som specifikt ber att få en utskriven faktura.



Arbeta för att minska användningen av 
förbrukningsmaterial och utsläpp ifrån 
den egna verksamheten.

Den långsiktiga ambitionen är en cirkulär 
användning av förbrukningsresurser.

Säkerställa att våra inköp av varor sker 
ifrån miljöcertifierade leverantörer så nära          
Sverige som möjligt.

Den långsiktiga ambitionen är att alla 
leverantörer är miljöcertifierade och finns i 
Europa.

Arbeta kontinuerligt för att minimera 
miljöpåverkan från både våra egna resor 
och de externa transporter vi använder 
oss utav.

Den långsiktiga ambitionen är att kunna bli 
koldioxid-neutrala inom våra transporter

VI STRÄVAR ALLTID EFTER ATT BLI BÄTTRE

Säkerställa att produkterna och dess 
ingående material har så låg miljöpåverkan 
som möjligt.

Den långsiktiga ambitionen är att samtliga 
tillämpbara produkter ska bära någon 
form av miljömärkning

Vi uppnår detta genom att följa tillämplig lagstiftning, 
att vara transparenta och ärliga i vad vi gör, utbilda oss i 
frågor som rör vår och våra kunders verksamhet. Samt 
på ett systematiskt sätt sträva efter att alltid bli bättre.

FÖR ATT MINSKA VÅR MILJÖBELASTNING SKA VI;


