
• Pirmenybė teikiama tiekėjams, 

turintiems sertifikuotas 

aplinkosaugos vadybos sistemas 

(pvz., ISO 14001). 

• Pirmenybė teikiama tiekėjams, 

turintiems kokybės vadybos 

sistemas (pvz.. ISO 9001). 

• Reikalavimas tiekėjui atitikti 

"Ramirent" įmonių socialinės 

atsakomybės reikalavimus. 

• Kasmetinis tiekėjų auditas, siekiant 

užtikrinti atitiktį. 

• Produktai atitinka visus vietinius ir 

nacionalinius teisinius reikalavimus, 

įskaitant techninius, aplinkosaugos, 

darbo saugos ir kt. 

• Sertifikuota pagal Europos techninį 

įvertinimą (ETA) atrinktiems 

gaminiams. 

• Energetiškai efektyvūs mediniai 

moduliai, atitinkantys 

Šiaurės šalių standartus: 

nepriklausomas Talino 

technologijos universiteto atliktas 

tyrimas. 

• Oro nuotėkio rodiklis yra geresnis 
už minimalius reikalavimus, 
taikomus nuolatiniams 
individualiems pastatams: 
nepriklausomas Talino 
technologijos universiteto atliktas 
tyrimas. 

• Mažas triukšmo lygis (aukštas 

triukšmo izoliacijos indeksas): 

nepriklausomas tyrimas, kurį atliko 

"Töökeskkonna Uuringud OÜ 

• Gaminiai suprojektuoti pagal EN 
1990 Eurocode, EN 1991 Eurocde 
1, EN 1993 Eurocode 3 ir EN 1995 
Eurocode 5.

 Estijos gamykla su energiją 

taupančiomis šildymo 

sistemomis. 

 Modernios gamybos patalpos, 

pastatytos pagal mūsų 

reikalavimus. 

 Darbo sąlygos, kuriose 

atsižvelgiama į mūsų įmonės 

socialinę atsakomybę. 

 Sveikatos ir saugos valdymas 

mūsų gamyklose. 

 Atliekų rūšiavimas ir perdirbimas 

mūsų gamyklose. 

 Sertifikuoti pagal ISO 14001, 

ISO 9001 ir ISO 45001. 

 Skaitmeninė gamybos valdymo 

sistema. 

 Mūsų gamyklose įdiegtas 5S 

Lean gamybos metodas. 

 Efektyvaus centralizuoto šildymo 

ženklą turinčio sertifikuoto 

tiekėjo šildymas pagal 

2012/27/ES direktyvą. 

• "KoneCranes" šakiniai krautuvai, 

atitinkantys ES 5-ojo etapo 

išmetamųjų teršalų standartą 

• Naudojant aplinkai nekenksmingus 

dujinius ir elektrinius krautuvus 

• Eksporto partneris, sertifikuotas 

pagal ISO 9001, 14001 ir 45001 

• Visas transporto priemonių parkas 

atitinka "Euro 5" ir "Euro 6" 

išmetamųjų teršalų standartus. 

• CE sertifikuota mediena iš patikimų 
gamintojų. 

• Europos produkcija.

• Plienas be Cr6 

• Europos tiekėjų produkcija 

• PVC grindų danga, sertifikuota 

pagal ISO 10581 ir ISO 10874 

• - Technologija be ftalatų, visiškai 

perdirbama

Aplinkosauginio produkto deklaracijos 
(EPD) sertifikuota produkcija 

- Langai su maža U verte 

- Izoliacija, pasižyminti labai mažu 
šilumos laidumu 

• - Pagaminta Europos gamyklose, 

sertifikuotose pagal ISO 

• 9001, ISO 14001, & ISO 45001 


