Företagspresentation
AB Tergo är ett produktions- och agenturföretag grundat 1951. Vi tillverkar och
säljer produkter för transport och lagring av flytande, gasformiga och fasta
medier. Produktmixen består av ett antal agenturer och egen tillverkning. Vår
produktion och lager är beläget i Dalarna i egen fabriksanläggning i natursköna
Leksands kommun. Våra försäljningskontor finns i Nacka utanför Stockholm och
i Molkom i Värmland.

Vår affärsidé
"Inom affärsområdet Industriförnödenheter skall vi erbjuda högkvalitativa
kundanpassade produkter för transport och lagring av gasformiga, flytande och
fasta media liksom teknisk rådgivning och logistiktjänster till industri och
näringsliv för att fylla deras behov av säkra system för hantering, lagring och
transport. Vår konkurrenskraft är baserad på en stor teknisk kompetens,
kundorientering, ett kvalificerat brett produktsortiment samt en hög
produktkvalitet.
Grunden för vår lönsamhet är att erbjuda och tillhandahålla kostnadseffektiva
systemlösningar för industri och näringsliv".

Vår kvalitetspolicy
Vi skall marknadsföra produkter och tjänster av sådan kvalitet att de till fullo
uppfyller våra kunders förväntningar.
Medarbetare på alla nivåer inom företaget skall alltid prestera produkter och
tjänster i enlighet med förväntad kvalitet. Vi skall genom förebyggande åtgärder
och kontinuerlig kompetensutveckling ständigt sträva mot att eliminera fel och
brister och därmed upprätthålla en kontinuerligt hög kvalitetsnivå på våra
produkter och tjänster.

Vår miljöpolicy
Vi skall genom målmedvetet arbete se till att vår verksamhet och våra
produkter ej har någon negativ påverkan på vår miljö. Vi skall alltid uppfylla de
krav som ställs på oss från kunder och genom lagstiftning.
Vårt miljöarbete skall ständigt utvecklas genom utbildning, information och ett
nära samarbete i miljöfrågor med både personal, leverantörer och kunder. Vid
vår produktion skall vi målmedvetet arbeta för att minimera energiförbrukning
och materielåtgång samt återvinna restprodukter från vår verksamhet.
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