Pitney Bowes Norge AS
Hovedkontor:
Stålfjæra 26
Postboks 100 Kalbakken, 0902 Oslo
Telefon 23 33 93 00 / Telefaks 23 33 93 01
E-post: info.no@pb.com
www.pitneybowes.no / www.pbinterior.no /
www.contrast34.no

Miljøsamfunnsansvar
- og

Pitney Bowes Norge AS er
datterselskap av Pitney Bowes Inc.
- verdens største maskin- og
programvareleverandør innen
området post- og dokumenthåndtering.
I Norge er vårt produktspekter
utvidet med komplette
innredningsløsninger, AV-utstyr,
kopi- og multifunksjonsmaskiner
avanserte ADF-løsninger og
maskiner til grafisk etterbehandling.

Bedriften
er sertifisert

Pitney Bowes er norges største
leverandør av kontormaskiner og
innredningsløsninger til bedrifter,
skoler og institusjoner.
Våre kunder finnes i både
offentlig og privat sektor.
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Pitney Bowes Norge AS
- inklusive våre avdelinger,
skal være bransjens
mest miljøfokuserte
leverandør.
Vi skal:
• Fremstå som en
ledende miljøbedrift
• Kontinuerlig forbedre
vårt interne og
eksterne miljøarbeide
• Levere markedets
mest miljøvennlige
produkter og tjenester
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Fremtiden skapes nå!

Kunder skal stimuleres til

Når det tilrettelegges for

Avfall som papp, kontor-

å velge miljøvennlige

Avfall idag,
nytt produkt i morgen!

flere miljøtilpassede

produkter fremfor de som

Avfall blir ofte ansett som

kildesorteres.

produkter og løsninger,

kan skade naturen.

et potensielt miljøproblem,

er vi alle med på å redusere

papir, plast og metaller,

men blir en ny ressurs hvis

Elektrisk- og elektronisk

den negative miljøpåvirk-

Leverandører skal velges på

det sorteres og brukes som

avfall håndteres forskrifts-

ningen.

bakgrunn av miljøprofil på

råstoff til nye produkter.

messig og tilrettelegges for

både produkter, produksjon,
Våre viktigste oppgaver er

emballasje og transport.

optimalt gjenbruk.
Pitney Bowes Norge AS
har fokus på hele kretsløpet.

Vi har en proaktiv holdning til

metodene, redusere energi-

Vi ønsker å drive miljøvern

Komponentene som

hele miljøproblematikken.

forbruk og utslipp, og

til glede for nye genera-

benyttes i våre produkter,

Ikke fordi vi må, men fordi vi

gjennomføre best mulig

sjoner.

skal i størst mulig grad

tar ansvar og ser dette

kunne gjenvinnes.

som en naturlig og fremtids-

å legge om produksjons-

kildesortering.

P
R
O
A
K
T
I
V

rettet måte å drive vår
virksomhet på.
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Miljøbevisste
innkjøp og salg.

Pitney Bowes stiller stadig

Etterspørselen etter miljø-

miljøfokus. Ikke bare mot

Fokus på
livsløpskostnader, kvalitet
og miljøegenskaper.

tilpassede produkter er i sterk

egne utslipp, men også mot

Produksjonsprosesser er en

vekst. Miljøhensynet må være

produktene de produserer og

vesentlig del av miljøpåvirk-

Svanemerkede møbler og

i fokus både ved planlegging

deler de bruker fra under-

ningen. Dagens tekniske og

innredninger produseres

av anbud, i tilbud og ved

leverandører.

mekaniske materiale må

med strenge grenseverdier

byttes ut med det som er mer

for miljø- og helseskadelige

Fokus skal være konsentrert

miljøvennlig og energi-

stoffer. Disse kravene

rundt utviklingen av nytt,

besparende.

gjelder for både materialer,

større krav til leverandørenes

inngåelse av leverandørkontrakter.

miljøvennlig materiale, og

Miljømerket kontorinnredning bli stadig en større del
av våre leveranser.

lim, overflatebehandling,

bedre utnyttelse av

Internasjonalt stiller Pitney

ressursene.

Bowes strenge krav til
materialvalget og muligheten
for gjenbruk i både produkter
og enkeltkomponenter.

polstring og tekstiler.
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«Grønn Hverdag» kåret Pitney Bowes til

«OSLO’S GRØNNESTE VIRKSOMHET»
(Des. 2008)
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Vilje til gjennomføring
- ikke bare prat!

Våre EL-biler stilles til

En «grønn bilpark» bør ha

«sentrum», og til andre

høy prioritet i alle bedrifter.

nødvendige gjøremål. Et

disposisjon for kundebesøk i

populært og enkelt tiltak å
Med miljøtiltaket ”grønn

gjennomføre - med grønn

firmabil”, er Pitney Bowes

suksess, ingen bomavgift,

pionerer.

nesten ingen driftskostnader,

Dette er en bilordning som

enkel parkering og fornøyde

påtvinger bruk av biler med

ansatte.

lavest muligCO2-utslipp,
hybridbiler eller EL-biler.

Når Pitney Bowes Norge AS

Vilkårene som legges til

gjennomfører dette, er det

grunn må godtas, ellers

kanskje ikke så rart at vi

ingen firmabil.

kåres til «Oslo’s grønneste
virksomhet»?

Vi lever i et samfunn
som kynisk utnytter våre begrensede
naturressurser til det ytterste.
Miljøgifter forstyrrer og ødelegger
vår dyrbare natur.
Hvis alle gjør sitt beste
og bruker mer miljøvennlige
løsninger og produkter, er vi med
på å redusere den negative
påvirkningen.
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