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Vår verksamhet är inriktad på marknadsföring och försäljning samt design,
konstruktion, leverans och intrimning av Ecotube-systemet för större pannor inom
industrin och kraftvärmesektorn. Vi medverkar även som projektledare vid installation
av systemet samt med service och support.
Vår största positiva påverkan på miljön får vi genom våra produkter. En installation av
Ecotube-systemet medför en betydande förbättring både för miljön i stort och för
anläggningen. Det positiva bidraget för miljön är att utsläppen blir betydligt lägre med
Ecotube-systemet och för anläggningsägaren är de bättre prestanda för pannan i form av
bättre verkningsgrad, högre effektuttag mm. Våra fastinstallationskameror hjälper också
pannägaren att optimera driften för bättre prestanda, både vad gäller miljö och
verkningsgrad.
Kvalitet för oss är att tillfredsställa våra kunders krav, behov och förväntningar.
Kvaliteten skall vara sådan att den utgör en av hörnpelarna i vår verksamhet.
Kvaliteten ska åstadkommas genom tydliga och effektiva mål samt rutiner som
säkerställs genom kontinuerliga uppdateringar och förbättringar. I bifirman Ocean
Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el
utnyttjas för produktion av väte och syre genom elektrolys. Syrgasen kan med fördel
användas för syresättning av döda havsbottnar medan den gröna vätgasen kan säljas
på marknaden, t.ex. som fordonsbränsle.
Vi ska tillsammans med kunder och leverantörer/underentreprenörer utveckla och
ständigt förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete för att kunna uppfylla kunders och
andra intressenters krav, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Vi pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.
Vi ska arbeta med marginal till gällande lagstiftning, såväl regionalt som
internationellt.
Genom kontinuerlig information och fortbildning vi gör alla berörda parter medvetna
om sina möjligheter att medverka till kvalitets- och miljömålsättningar i vår
verksamhet.
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