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A Cascade Engineering Europe minden tevékenységét, annak az emberekre, a
környezetre és a nyereségre gyakorolt hármas hatása (People – Plane – Profit,
Triple Bottom Line - TBL) együttesen határozza meg. A teljes működésünket
figyelembe véve ez az alapelv állandó és kézzel fogható részévé vált a
kultúránknak. Így egyértelműen felismertük azokat a kötelezettségeket és
felelősségeket, amelyekkel biztosítanunk kell, hogy minden tevékenységünket a
környezet védelmét és a természeti erőforrások megóvását figyelembe véve
valósítsunk meg.
Fenntartható szervezet kialakítására törekszünk és elkötelezettek vagyunk a
környezet védelme iránt. A környezettel kapcsolatos feladatainkat és
kezdeményezéseinket, az ISO14001 szabvány szerint tanúsított környezetirányítási
rendszeren (KIR) keresztül fogjuk össze. Miden főbb tevékenységünk része a KIR
rendszernek, ugyanúgy, mint a szerszámgyártás, a fröccsöntés és az
összeszerelés.
A környezeti nyilatkozatunkat a következő három fő területen elért eredmények határozzák meg:
1. A környezet védelme a “veszteségek” folyamatos csökkentésén keresztül, melynek végső célja a szennyezés megelőzése,
illetve hogy minimalizáljuk az összes negatív hatást, amit a környezeti, illetve az ember által létrehozott erőforrásokban
okozunk.
2. A környezetirányítási programok és rendszer értékelése, hogy biztosítsuk a “veszteségek” azonosítására, csökkentésére és
megszüntetésére, illetve a környezeti teljesítmény növelésére fordított tevékenységeink, továbbá a teljes környezetközpontú
irányítási rendszer folyamatos továbbfejlesztését.
3. A jogszabályi követelmények betartása és termékeink életciklusának – alapanyagoktól és gyártástól, a felhasználásig és
hasznosításig terjedő - teljes körű megértése, melyekkel hozzájárulunk a vállalatunk és a közösségünk fenntarthatóságához.
Ezen a célkitűzések alapján folytatjuk programjaink kialakítását és végrehajtását, hogy csökkentsük a hulladéklerakást,
megfelelően gazdálkodjunk az energia- és vízfelhasználással továbbá elősegítsük az újrahasznosított anyagok alkalmazását a
termékeinkben.
At Cascade Engineering, everything we stand for culminates in our Triple Bottom Line (TBL) – People, Planet, Profit. Looking
across our operations, this focus has become a permanent and palpable part of our culture. Therefore we recognize the
obligations and responsibilities we have to ensure that we conduct our operations in a manner that protects the earth’s
environment and conserves natural resources.
We strive to build a sustainable organization and are committed to protecting the environment. We manage environmental
progress and initiatives through our Environmental Management System (EMS) which is accredited to ISO 14001 Standards. All
of our core operations are parts of EMS as well as tool building, injection molding and assembly processes.
Our environmental statement specified the following three areas of achievement:
1. To protect the environment by continuously working toward the reduction of waste with the ultimate goal of prevention of
pollution and minimizing all negative impact on natural and manmade resources.
2. To evaluate our environmental management programs and systems to ensure continuous improvement in the areas of waste
and accident identification, reduction, elimination and enhancement of environmental performance.
3. To fulfill legal requirements and understand every phase of the life cycle of our products – from raw materials and production
to use and recycling – thereby contributing to the sustainability of our company and our community.
With these objectives in mind, we continue to design and implement programs to reduce waste to landfill, manage energy and
water consumption and promote the use of recycled materials in our products.
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