
 

 

CSR-strategi og miljøpolitik for Coredesign A/S 

Coredesign A/S arbejder målrettet og bevidst 

med KVALITET og MILJØ i vores 

arbejdsprocesser og vores etik og moral. Vi 

imødekommer kundernes og samfundets 

ønsker og krav om miljøvenlige produkter og 

produktion. Coredesign A/S tager social 

ansvar. 

 

Vores interssenter er nøje udvalgte; vores 

kunder, leverandører, samarbejdspartnere og 

øvrige medlemsskaber er alle undersøgt 

nærmere for at sikre, at vi arbejder efter 

samme værdier og holdninger.  

 

Hos Coredesign er vores CSR-politik, at vi 

driver forretningen gennem ansvarlige 

processer og forretningsgange, og hvor vi 

med ISO certificeringen på Kvalitet og Miljø 

bliver fulgt nøje op løbende for at se, at vi 

overholder alle krav. 

 

Det er med afsæt i vores indkøb af produkter, 

at vi kan gøre en forskel. Det er her vores 

produkter belaster mest miljømæssigt – under 

og efter hele produktionen.  

 

Vores miljø-politik er således: 

Vi indhenter produktdokumentation på alle de 

produkter, vi sælger. Du kan til enhver tid 

modtage dette materiale som sikkerhed. 

 

Vi stiller krav til vores samarbejdspartnere, 

leverandører og producenter om, at de 

overholder alle miljø-og klimaforhold, 

afffaldshåndtering og udledning til jord, vand 

og luft. 

 

Vi undgår helt produkter, der indeholder 

farlige kemikaler, CMR-stoffer* og stærkt 

sundhedsskadelige stoffer samt stoffer 

klassificeret som miljøfarlige.** 

 

Vi  anvender genbrugsmaterialer, såvidt det er 

muligt og lovligt i forhold til krav om 

eksempelvis sporbarhed og hygiejne. 

 

Vi producerer produkter således, at de kan 

skilles ad i materialefraktioner, når de før eller  

siden skal bortskaffes som affald. Dette gælder 

især for produkter, der indeholder elektriske 

eller elektroniske dele eller andre dele, der kan 

forventes at skulle affaldshåndteres særskilt. 

 

Vi  rådgiver vores kunder i forhold til 

alternative valg af mere miljøvenlige 

produkter, som ikke belaster klimaet. Det 

samme gælder ved at vælge produkter med 

kort levetid. Levetiden på produkterne kan 

godt være afgørende for, hvor meget miljøet 

bliver belastet.  

 

 



 

Vi har en miljø-konsulent tilknyttet Coredesign, 

som sikrer, at vi overholder og bliver ajourføt 

med relevant viden inden for miljølovgivning 

og sikrer, at vi altid overholder alle regler og 

rammer fra DK og EU. 

 

Vi hjælper med at tage socialt ansvar ved 

blandt andet at støtte Børnecancerfonden, Hus 

Forbi og Røde Kors. 

 

Derudover har vi ansættelser af elever, 

praktikanter og fleksjobbere, hvor Københavns 

Kommune tager kontakt til os.  

Konkret har vi en CSR-historie her, som vi er 

meget stolte af: 

 

I august 2020 kontaktede Cristina Neumann 

Coredesign A/S for at høre, om vi ville hjælpe 

hende igennem et vurderingsforløb, og det 

sagde vi ja til. 10 måneder efter stod hun med 

en kontrakt i hånden - en fastansættelse hos 

Coredesign i en fleksjob-ordning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* CMR-stoffer står for: C (kræftfremkaldende), 

M (mutagen), R (reproduktionstoksisk). Der er 

tale om stoffer, der i henhold til EU's 

KEMILOVGIVNINGEN-forordning er 

klassificeret med: 

H340: Kan forårsage genetiske defekter 

H341: Mistænkt for at forårsage genetiske 

defekter 

H350: Kan fremkalde kræft 

H351: Mistænkt for at fremkalde kræft 

H360: Kan skade forplantningsevnen eller det 

ufødte barn 

H361: Mistænkt for at skade 

forplantningsevnen eller det ufødte barn 

H362: Kan skade børn, der ammes. 

H370: Forårsager organskader  

 

** Miljøfarlige stoffer er stoffer, der er 

klassificeret med: 

H400: Meget giftig for vandlevende 

organismer 

H410: Meget giftig med langvarige virkninger 

for vandlevende organismer H411: Giftig for 

vandlevende organismer, med langvarige 

virkninger EUH059: Farlig for ozonlaget 

 


