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SAMFUNNSANSVAR
TROX Auranor Norge as har ett bevisst forhold til vårt samfunnsansvar
gjennom å ha fokus på mennesket. Dette omhandler:
1. Lokalt arbeid.
2. Nasjonalt arbeid.
3. Internasjonalt ansvar.
TROX Auranor er med å skape verdier i samfunnet i form av gode og
energisparende inneklimaløsninger for folk i kontorbygg, skoler, sykehus
og industribygg.

MILJØ I BYGG
TROX Auranor Norge as har ett meget bevisst forhold til vårt samfunnsansvar gjennom å ha
mennesket i fokus.Våre produkter for ventilasjonsanlegget tilfører bygget økt komfort med minimale
forstyrrelser av lyd. Energieffektive produkter som reduserer energibruken betydelig, samt
produkter som fordeler luften optimalt slik at ubehagelig trekk ikke forkommer.
Videre støtter vi opp og bidrar til positiv aktivitet spesielt for barn og ungdom, dette gjelder:
1. Lokalt. Sterk prosess på miljøaspektet i og rundt bedriften med utgangspunkt i å ha mennesket i
fokus. Støtte til idrett og kulturformål i lokalsamfunnet som bidrar til positiv aktivitet og vekst hos
barn og ungdom.
2. Nasjonalt. Utnevnt til demonstrasjonsbedrift. Aktiv deltakelse i nasjonale fora for bransjens
utvikling mht. bl.a. miljø.
Eksempler på organisasjoner vi støtter i Norge: Bellona, Forbundet mot rusgift, Landsforbundet mot
stoff, Voksne for barn og Norges blindeforbund
3. Internasjonalt. Medlem av TROX konsernet som har aktivitet i 19 land. Vi leverer også våre
produkter i de Nordiske land med de miljøkrav som hvert land har.
Eksempler på internasjonale organisasjoner vi støtter: Kirkens nødhjelp, Amnesty og Vital care
Nordic

Home Contacts Imprint Delivery and payment terms Privacy Disclaimer

16.06.2019 © TROX
Auranor Norge AS

Homepage > Company > ABOUT TROX AURANOR > Samfunnsansvar

TROX Auranor Norge as

Online-Services

Service-Hotlines

 Your contact partner

TROX Auranor Norge as
+47 61 31 35 00
Contact

 Sales brochures

TROX IN SOCIAL WEB

Po.Box 100
NO-2712 Brandbu
Grimsdal 10
NO-2760 Brandbu
Phone +47 61 31 35 00
firmapost@auranor.no

Home Contacts Imprint Delivery and payment terms Privacy Disclaimer

16.06.2019 © TROX
Auranor Norge AS

