En ansvarsförsäkran som skall trygga externt och
skapa motivation, mål och engagemang internt.
Uponor är PE-Xa-rörspionjärer med snart 50 års erfarenhet. Sedan 1972 har Uponor tillverkat 5 miljarder meter rör som
installerats över hela jordklotet och vi är idag en av världens ledande leverantörer av dricksvattenlösningar – en ledare fast
besluten att leverera de säkraste och mest pålitliga lösningarna. Uponor har en av världens mest avancerade testanläggning, en av de största och mest påkostade produktionsanläggningarna och några av de mest erfarna och mest
kunniga människorna när det gäller utveckling, produktion och installation av plaströr för rent vatten och inomhusklimat.
VÅR FÖRSÄKRAN I NIO PUNKTER
Vi försäkrar och lovar både dig som installatör av våra produkter och dig som valt Uponor för ditt hem eller projekt,
följande viktiga saker:
1.

Vi kommer alltid att sätta hygien, hälsa och kvalitet i första rummet. Läs gärna det senaste testresultatet.

2.

Vi kommer aldrig någonsin låta konkurrens eller pris påverka rören för leverans av rent och friskt dricksvatten.

3.

Vi kommer att fortsätta göra oberoende tester, alltid stå upp för resultaten och leverera dem med
fakta och förklaringar.

4.

Vi kommer alltid att försöka stötta alla kunder i alla frågor, alla krav och alla behov runt våra produkter.

5.

Vi kommer att fortsätta lägga stora resurser på forskning och utveckling för att bibehålla det ledarskap vi har.

6.

Vi kommer alltid att sträva efter att ha den bästa kvaliteten, de bästa innovationerna och att vara bäst i test.

7.

Vi kommer alltid att göra alla test oﬀentliga för allmänheten, aldrig dölja eller förvanska något.

8.

Vi kommer att utbilda alla som arbetar med våra produkter, certiﬁera och säkra installationerna så långt det går.

9.

Vi lovar att alltid lyssna på dina behov, klimatet och framtidens behov.

KVALITETS- OCH HYGIENTEST FRÅN RISE
Under perioden januari – mars 2018 genomförde RISE (Research Institutes of Sweden) tester på bland annat PE-Xa-rör
för att avgöra hygieniska och mekaniska egenskaper. Resultatet; Uponor Aqua Pipe har utmärkta mekaniska egenskaper
för att underlätta installatörernas arbete och enastående kvalitet för att upprätthålla både vattenkvalitet och hygien.
ANSVARSFÖRSÄKRAN – ETT LÖFTE FRÅN UPONOR
Hela Uponor står bakom detta löfte från oss till dig. Från vår utveckling, test och produktion till det färdiga systemet som
levererar rent vatten och det inomhusklimat som krävs. Vi kommer bevisa vår förträﬄighet genom publicerade tester,
genom transparent marknadsföring och mätbara resultat. Men framförallt genom nöjda och trygga kunder.
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