
Starka relationer som bygger på förtroende  
och ömsesidig nytta

Vi ser oss som en partner till våra 
kunder, leverantörer och medarbetare. 
Att vara en ”clean partner” innebär att 
etablera starka relationer som bygger 
på förtroende och ömsesidig nytta. 
Det innebär också att ha en tvåvägs-
kommunikation som uppmuntrar till 
ärlighet, integritet och samarbete.

Kundrelationer

Vi är både en leverantör och en sam-
arbetspartner till våra kunder. Vi förser 

dem med produkter, tjänster och 
lösningar, medan de ger oss feedback 
och fortsatt förtroende.

Leverantörsrelationer

Vi strävar efter att utveckla trygga, 
långsiktiga och stabila leverantörs- 
relationer som bygger på ärlighet 
och tillit. Vårt mål är att minska  
riskerna för både vår och leverant- 
örernas verksamhet.
Grunden för vårt varaktiga och lojala 

samarbete med våra intressenter är 
en kontinuerlig och aktiv dialog med 
alla partner. Det gör att vi kan reagera 
snabbt och effektivt på behov som 
uppstår hos våra kunder.
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Mirkas sliplösningar för glas – bättre för miljön samtidigt 
som du sparar tid och pengar

2018 höll Mirka Frankrike en ut-
bildning för personal som arbetar 
på toppen av Mont Blanc, på 3 842 
meters höjd. Mirka hade tagit fram 
en effektiv, ekonomisk och hållbar 
underhållslösning: I stället för att byta 
ut repiga glaspaneler, vilket skulle ha 
krävt en helikopter, kunde de slipas 
och poleras på plats. 

Målet var att slipa glaset i glasgång-
en som leder till ”Step into the Void”, 
Aiguille du Midi Skywalk. Den är 
tillverkad av 8 mm tjockt skyddsglas 
som är väldigt komplicerat att byta, så 
Compagnie du Mont Blanc ville hellre 
slipa och polera glaset för att åtgärda 
turistslitage som exempelvis repor.
Det var ett avancerat projekt. 

Christophe Pichon, säljare, och 
Nicolas Vermorel, tekniker,  
på Mirka Frankrike, berättar:

– Det är svårt att se på 3 842 meters 
höjd. Den syrefattiga luften, risken för 
höjdsjuka och glasets låga temperatur 
innebär ytterligare utmaningar.

Men slutresultatet blev fantastiskt. 
Kunden var supernöjd, eftersom de 
slapp transportera nya glaspaneler till 
toppen. Dessutom sparade de mycket 
tid och pengar – att hyra en helikop-
ter kostar 12 000 € i timmen.
Både Christophe Pichon och Nicolas 
Vermorel tycker att det var en unik 
upplevelse.
– Det var magiskt däruppe!

Clean Partner



Mirka Belgien (MBL)

Mirka Belgien har solpaneler på taket 
och ett helhjärtat engagemang för  
att sortera och återvinna en stor del 
av sitt avfall (kartong, krympplast,  
kartongremmar etc.). De har dess-
utom har lyckats minska sin el-
förbrukning genom att installera 
LED-belysning och nästa generations 
batteriladdare till utrustning på lagret. 

Anläggningschefen Richard Tattum 
berättar att de nyligen installerade 
LED-belysning för att minska elförbruk-
ningen och ett system för temperatur-  
reglering för att minska mängden gas 
som används för att värma upp bygg-
naden under vinterhalvåret. – Vi för-
söker också att minimera emballaget 
som används till våra produkter enligt 
3R-konceptet (reuse, reduce, recycle). 

2018 införde vi papperslös plockning 
på lagret, vilket gör att vi sparar mas-
sor av papper, och dessutom införde 
vi nya kartonger, vadderade påsar och 
papperstejp för små beställningar, för 
att göra det lättare även för kunderna 
att återanvända eller återvinna våra 
förpackningar.

”Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet”

Hållbarhet är A och O för Mirka

På Mirka försöker vi öka energieffek-
tiviteten i varje process, genom att 
använda fler förnybara energikällor. 
Detta gör vi för att bekämpa kli-
matförändringarna och minska vår 
miljöpåverkan. Hållbarhet är en del av 
”The Mirka Way” och genomsyrar hela 
vår verksamhet.
 För två år sedan använde tre av Mir-
kas dotterbolag el från förnybara käl-
lor, och i dag är det sex stycken som 

gör det. Mirka USA är ett av dem.

– På Mirka Storbritannien tror vi att 
vi kan göra en positiv skillnad, både 
genom stora förändringar och små 
åtgärder som att byta ut alla glödlam-
por på kontoret eller lansera en ”cykla 
till jobbet”-kampanj. Hållbarhet är en 
naturlig del av vår verksamhet, säger 
Jennifer Marshall, marknadschef på 
Mirka Storbritannien. 

Ett annat exempel på våra hållbara 
åtaganden är Mirka Brasilien, som 
använder biobränsle till sina företags-
bilar. Här har vi sammanställt några 
andra bra exempel på hur Mirka-bo-
lag världen över bidrar till att göra 
verksamheten mer energieffektiv. 
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Cafro MCF (Italien)

Cafro har 20 kW solpaneler installe-
rade på taket till Hall 3, som genere-
rar cirka fyra procent av företagets 
elbehov. Energin används inte direkt 
av Cafro, utan säljs tillbaka till elnätet, 
berättar Federica Bonifacio, chef för 
kvalitet, hälsa och säkerhet.
Solpanelerna täcker mindre än 10 
procent av takets yta. I framtiden kan 
det emellertid bli aktuellt med 200 kW 
solpaneler över hela taket, vilket skulle 
tillgodose nästan 50 procent av Cafros 
energibehov. 

Denna energi kommer då att an-
vändas för eget bruk i stället för att 
återföras till elnätet.

Hållbarhet är en viktig fråga för Cafro, 
och ledningen har till exempel tagit 
stora steg mot att minska använd-
ningen av fossila bränslen:
– För två år sedan bytte Cafro elleve-
rantör till ett bolag vars el till största 
delen kommer från förnybara källor.
– Sedan 2018 har personalen tillgång 
till en elbil vid affärsresor. 

En laddstation har installerats på 
parkeringen, med plats för ytterligare 
en elbil. En hybridbil hyrs också in vid 
behov, i stället för en vanlig dieselbil. 
– Alla sopor (matrester samt icke 
produktionsrelaterade plast-, glas- och 
pappersförpackningar) sorteras nu 
separat och lämnas för kommunal 
återvinning.

Mirka Mexicana (MMX)

För Mirka Mexicana innebär hållbarhet 
att använda befintliga resurser på 
bästa möjliga sätt. 
– Vi är medvetna om att vår verksam-
het påverkar miljön. Vi har ett hållbar-
hetsprogram, men vi gör också andra 
saker för att bevara vårt ekosystem, 
berättar Maribel González, verksam-
hetschef på Mirka Mexicana S.A. de C.V. 

På kontorsavdelningen är återvinning 
och sopsortering viktiga initiativ. 
– Vi är ett papperslöst kontor. Sedan 
2013 har vi prioriterat användning av 
digitala medier för att minska pap-
persförbrukningen. 
Detta hållbarhetsarbete märks även 
utanför arbetet. – För att se till att 
medarbetarnas bilar är i bra skick och 

ger mindre utsläpp erbjuds de hjälp 
med att serva dem.

”Vi har ett hållbarhetsprogram, men vi gör också andra saker  
för att bevara vårt ekosystem” 
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