Om oss
Franks Parkett & Trägolv AB och Franks Rent & Fint grundades 1992 av Ferenc Szigetvari och har sitt säte i Södertälje.
Franks Parkett & Trägolv AB är i dag ett företag vars specialitet och inriktning är alla slags golvarbeten; läggning,
slipning, lackning och oljning av trägolv samt underhåll och renovering av sten-, klinker-, plast-, gummi- och
linoleumgolv samt periodiskt underhåll av alla golv. Dessutom ingår daglig städning, flytt- och byggstädning och
sanering av lokaler och bostäder som verksamhetsområden. Vi har 10 personer anställda.
Våra kunder finns idag huvudsakligen inom den professionella fastighetssektorn och dess hyresgäster och privata
bostadsinnehavare.
• Vi är noggranna och pålitliga och lämnar alltid garanti på utförda arbeten, vilket är en förutsättning för ömsesidigt
förtroende.
• Vi är medlemmar i arbetsgivarorganisationen ALMEGA, Företagarförbundet och har avtal med berörda organisationer.
• Våra anställda är försäkrade i Fora och vi har ansvarsförsäkring upp till 40 miljoner hos Trygg Hansa.
• Vårt verksamhetssystem integrerar våra ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
• Vi har rutiner som beskriver våra arbetsprocesser och vår strävan är att ständigt förbättra dessa rutiner efter kundernas
krav.

Affärsidé
• Affärsidén bygger i grunden på att vi skall vara våra kunders specialist på allt inom golv och därmed möta våra kunders
krav och förväntningar.
• Vi skall ha nöjda kunder genom god kommunikation, ett välutvecklat arbetsflöde genom företaget, rätt utrustning för
varje arbetsmoment, välutbildad och kompetent personal.
• Våra främsta konkurrensfördelar är företagets flexibla och utvecklade arbetssätt vilket löser problem och skapar
möjligheter som gör att vi kan leverera.
• För att stärka vår konkurrensförmåga utvecklar vi samarbetet med andra företag som partners eller underentreprenörer
på vilka vi ställer samma krav på som på oss själva.
• Vi vill med vårt verksamhetssystem styra de vardagliga arbetsuppgifterna samtidigt som det skall göra vårt företag mer
konkurrenskraftigt och öka lönsamheten.
• Rätt tjänst och rätt kvalitet inom och på en förväntad leveranstid – En Trygg Kund är ett självklart begrepp.

Miljöpolicy
Franks Parkett & Trägolv AB arbetar utifrån en grundläggande syn att miljöhänsyn är centralt i vårt dagliga arbete för
framtiden. Så långt möjligt är och där alternativ finns ska dessa hänsyn prägla valet av material, kemikalier, maskiner och
arbetsmetoder.
Det är framförallt tre betydande områden inom företaget som påverkar miljön; varor/produkter, transporter och
arbetsmetoder.
Varor/Produkter
Alla varor påverkar miljön på något sätt, råvaran, tillverkningen, förpackningen, användningen och i förekommande fall
avfall.
Vi gör aktiva val av leverantörer som kan uppvisa miljömärkning av sina produkter och när det gäller kemikalier, en
kvalitetsdeklaration i branschen benämnd: Säkerhetsblad 16 punktersdeklarationen.
På detta sätt begränsar vi aktivt användandet av icke miljömärkta produkter.
I förekommande fall, dvs. när kunden har egna bestämda önskemål, försöker vi påverka våra kunder att använda
miljömässigt hållbara produkter.
När det gäller varor ska vi se till helheten och långsiktigheten, det kan innebära att vi ibland, initialt, väljer en kraftfullare
produkt för att långsiktigt minska behoven av t.ex. kemikalier genom att minska materialåtgången i kommande
periodiska behandlingar.
Transporter
Transporter är svåra att påverka då uppdragen utförs hos kunden, i möjligaste mån använder vi samtransporter och
företagets mindre bilar för att minska bränsleåtgången och övrigt miljöbelastande slitage.
Arbetsmetoder
Personalens kompetens är naturligtvis det centrala i utförandet av arbetet och löpande kompetenshöjning och breddning
sker. Den andra viktiga delen är valet av redskap och maskiner. Till exempel använder vi i stor utsträckning
mikrofiberdukar vilket innebär att kemikalier kan uteslutas för vissa arbeten och endast vatten används. Vår
huvudleverantör av maskiner är själva miljöcertifierade enligt ISO 14001 och deras maskiner är deklarerade, helt eller
delvis återvinningsbara och med höga prestanda avseende arbetsmiljö och ergonomi

