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FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR

Bravilor Bonamat tar företagets samhällsansvar (Corporate Social 
Responsibility, CSR) på stort allvar. Vi är medvetna om att många 
industriella processer påverkar miljön. Därför är vi en dedikerad 
ISO 14001-partner, vi tänker grönt och agerar därefter.

Vår värld,
vårt ansvar

Driftsäker, håller länge och säker. Dessa ord har 

varit ledsagande och karaktäristiska för Bravilor 

Bonamats sedan grundandet 1948, 70 år sedan.

Det är mindre känt att vi sedan många år tar till vara 

på alla möjligheter att minimera våra produkters 

och tillverkningsprocessers miljöpåverkan. Genom 

energisnål teknik minskar vi våra produkters 

elförbrukning löpande.
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Smaken av kvalitet, världen över

De flesta av våra produkter är tillverkade av hållbara 

material som rostfritt stål och aluminium, som kan 

återvinnas.

• Men Bravilor Bonamat ser också till att vi arbetar 

med förstklassiga leverantörer som delar våra 

värderingar och som vill medverka till att göra 

världen en bättre plats för framtida generationer.

• Allt vårt förpackningsmaterial är FSC-certifierat.

• Övrigt förpackningsmaterial är försett med 

Der Grüne Punkts logga. Det innebär att Bravilor 

Bonamat bidrar ekonomiskt till insamlings- och 

återvinningsprocessen för förpackningsmaterial.

• Till våra toppmoderna produktionsanläggningar väljs 

maskiner och verktyg som är energisnåla. Där det är 

möjligt används lufttryck framför elektricitet.

Självklart skall våra produkter vara energieffektiva. 

Därför har alla färskbryggautomater energimärkningen 

A och instantautomaterna till och med A+ enligt 

industristandarden EVA-EMP 3.0b (protokoll över 

energiförbrukning).

Men CSR innebär mer än hållbarhet. Vi driver på många 

sätt en social verksamhet. Bravilor Bonamat bidrar 

lokalt som sponsor och till välgörenhet. Vi tror också 

starkt på att välkomna ungdomar och praktikanter in i 

branschen. Varje år besöker många studenter fabriken. 

Inte bara för att se och lära utan också för att faktiskt 

delta i processen.

Alla anställda är medvetna om att Bravilor Bonamat är 

ett hållbart företag och tar CSR på allvar. Alla försöker 

att minimera inverkan på miljön och bidrar med effektiva 

idéer och åtgärder. Det hållbara sättet gynnar oss alla! 

En minimerad inverkan på miljön, till exempel genom 

lägre energiförbrukning och mindre avfall, kommer att 

reducera de totala kostnaderna för verksamheten.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.

BONAMAT AB
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Det hållbara sättet gagnar oss alla!
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