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ERCO Greenology ® 

Infrastruktur och processer
Redan vid projektering eller modernisering 
och anskaffning av nya anläggningar och 
installationer tar vi hänsyn till ekonomiska 
samt energi- och miljörelevanta aspekter. 
Vi vinnlägger oss hela tiden om att handla  
på ett resursbesparande och hållbart sätt och 
eftersträvar produktionsprocesser med så lite 
emissioner och avfall som möjligt.

Lärande organisation
Det är vår skyldighet att kontinuerligt för-
bättra våra energi- och miljöledningssystem. 
Att följa bindande förpliktelser för båda led-
ningssystemen samt att utbilda och ständigt 
motivera våra medarbetare är en självklarhet 
för ERCO. I syfte att fortlöpande förbättra 
våra miljö- och energirelevanta prestationer 
sätter vi upp ambitiösa, årliga mål och kon-
trollerar regelbundet att vi uppnår dem. 

Enligt denna vision riktar sig vår utveckling 
och produktion av ljusverktyg efter de fyra 
teman som uärker ”ERCO Greenology”: 
innovation, effektivitet, verkningsgrad och 
hållbarhet

Excellens inom ljus är en del av våra värde-
ringar och en drivkraft som uttrycker vårt 
engagemang att uppnå högsta standard 
inom ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
ansvarstagande samt en långsiktig balans 
mellan dessa delar. 
Arkitekten Glenn Murcutts motto ”Touch the 
earth lightly” för miljömedvetet byggande 
gäller även för oss. Vårt agerande påverkar 
miljön. Målsättningen med vår företagstäck-
ande miljö- och energipolicy är att skapa ett 
så litet fotavtryck som möjligt.  

Våra kunder i fokus
Vi har alltid strävat efter att hantera natur-
liga resurser på ett varsamt och hållbart 
sätt. Våra kunder förväntar sig i allt större 
utsträckning bevis för denna självklara han-
tering som bekräftar det hållbara mervärdet  
i vårt miljöarbete. 

Produkter
Vi utvecklar våra produkter på ett hållbart 
sätt och använder energi och resurser effek-
tivt. Genom målmedveten användning av 
miljövänliga material, avancerad ljusteknik 
och energieffektiva LED-moduler med lång 
livslängd tar vi fram produkter på högsta 
tekniska nivå.

Vår miljö- och energipolicy

Ljus är arkitekturens fjärde dimension – vi ger samhället 
och arkitekturen ett positivt bidrag med ljus!


