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NASZ ŚWIAT,
NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bravilor Bonamat poważnie traktuje swoją społeczną 
odpowiedzialność w biznesie (Corporate Social Responsibility).
Jesteśmy świadomi faktu, iż wiele procesów przemysłowych 
ma wpływ na środowisko naturalne. Dlatego jesteśmy oddanym 
partnerem normy ISO 14001; myślimy zielono i w odpowiedni 
sposób prowadzimy procesy zarządzania.

Corporate
Social
Responsibility

Niezawodne, trwałe i bezpieczne. Te słowa są 

charakterystyczne dla Bravilor Bonamat od 

powstania w 1948 roku, ponad 70 lat temu.

Mniej znany jest fakt, że wykorzystujemy każdą 

szansę, aby zminimalizować wpływ na środowisko 

naszych produktów i procesów produkcyjnych. 

Wykorzystując energooszczędne technologie, ciągle 

zmniejszamy zużycie energii naszych produktów.
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Światowy smak jakości!

Zrównoważony rozwój to korzyści 
dla każdego z nas!

Większość naszych produktów stworzona jest z 

wytrzymałych materiałów, takich jak stal nierdzewna 

czy aluminium.

• Także w zakresie produktów przychodzących, 

firma Bravilor Bonamat upewnia się, że pracujemy 

wyłącznie z dostawcami klasy A, którzy wyznają 

takie same wartości jak my i chcą uczynić świat 

lepszym dla przyszłych pokoleń.

• Nasz karton na opakowania posiada certyfikat FSC.

• Pozostałe materiały opakowaniowe mają etykietę 

"Der Grüne Punkt". Oznacza to, że Bravilor Bonamat 

dokłada się finansowo do procesu zbierania i 

recyklingu materiałów opakowaniowych.

• W naszych najnowocześniejszych zakładach 

produkcyjnych wykorzystujemy maszyny o niskim 

zużyciu energii. Używamy ciśnienia pneumatycznego 

zamiast energii elektrycznej tam, gdzie jest to 

możliwe.

Oczywiście dbamy aby nasze produkty były 

energooszczędne. Wszystkie nasze automaty typu 

„fresh brew” mają klasę energooszczędności A,

natomiast automaty na produkty instant klasę A+, 

zgodnie z normą przemysłową EVA-EMP3.0b (protokół 

energooszczędności).

Jednakże należy pamiętać, że CSR to coś więcej niż 

polityka zrównoważonego rozwoju. W wielu innych 

aspektach nasza firma działa społecznie. Bravilor 

Bonamat przyczynia się do działania lokalnych 

programów sponsorskich i charytatywnych. 

Mocno wierzymy także we wprowadzanie do branży 

pracowników młodych i stażystów. Każdego roku 

wielu studentów odwiedza naszą fabrykę, nie tylko w 

celu nauki poprzez oglądanie, ale także by w aktywny 

sposób uczestniczyć w procesie produkcyjnym.

Wszyscy pracownicy są świadomi, że Bravilor Bonamat 

działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Traktują oni wytyczne CSR bardzo poważnie. 

Każdy stara się minimalizować wpływ na środowisko i 

przyczynia się ku temu dostarczając efektywne środki 

czy pomysły. Zrównoważony rozwój, koniec końców, 

oznacza korzyści dla każdego! Minimalizacja wpływu na 

środowisko, np. wynikająca z faktu, iż zużywamy mniej 

energii i wytwarzamy mniej odpadków, znacznie obniża 

ogólne koszty operacyjne.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z 

nami.
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