
 

 

Miljø- og Kvalitetspolitikk 
 

 

Nordic Comfort Products produserer og leverer bord og stoler til ulike markeder i inn- og 
utland. 

 

MILJØPOLITIKK 

NCP skal overholde gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet og ta ansvar for 
de ansattes sikkerhet, miljøet og jordas ressurser. 
NCP arbeider kontinuerlig med å utvikle egen verdikjede, forebygge og redusere 
miljøpåvirkningene fra vår egen virksomhet og produktene vi leverer. Miljøavvik skal 
rapporteres og tiltak skal iverksettes umiddelbart. 
NCPs produkter skal ha egenskaper som gir et miljøvennlig livsløp - fra produksjon, 
logistikk, innenfor ulike bruksområder og videre til avhending, med et lavest mulig 
karbonavtrykk. 
 
NCPs miljøstyringssystem er i overensstemmelse med ISO 14001 standarden. 
 

 

KVALITETSPOLITIKK 

Vår visjon er å posisjonere NCP som markedsleder innenfor de segmenter og 
markeder vi opererer i. Kvalitet i alt vi gjør, er vår forpliktelse. 
I NCP defineres kvalitet som det å etterleve våre forpliktelser overfor våre kunder. 
 
Vi fokuserer på å tilfredsstille våre kunders krav ved å styre våre prosesser slik at vi: 
 
• leverer avtalt kvalitet til avtalt tid. 
• kan levere produkter til våre kunder med den samme ensartede kvalitet. 
• har økonomiske og levedyktige produkter som tilfredsstiller våre kunders behov. 
 
Våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere skal kjenne til og identifisere seg 
med vår kvalitets- og miljøprofil. 
 
NCPs kvalitetsstyringssystem er i overensstemmelse med ISO 9001 standarden. 
  



 
 
 

 
Environmental and Quality Policy 

 
 
 
Nordic Comfort Products manufactures and supplies tables and chairs to various markets at 
home and abroad. 
 
 
 
ENVIRONMENTAL POLICY 
NCP shall comply with and take responsibility for the current legislation on health, 
environment and safety, employee safety, the environment and the earth's resources. 
NCP works continuously to develop its own value chain, prevent and reduce 
the environmental impacts of our own operations and the products we supply. Environmental 
deviations shall be reported and measures must be taken immediately. 
NCP's products must have properties that provide an environmentally friendly life cycle - from 
production, logistics, within various areas of use and on to disposal, with the lowest possible 
carbon footprint. 
 
NCP's environmental management system is in accordance with the ISO 14001 standard. 
 
 
 
 
QUALITY POLICY 
Our vision is to position NCP as the market leader within the segments and markets we 
operate in. Quality in everything we do is our commitment. In the NCP, quality is defined as 
fulfilling our obligations to our customers. 
 
We focus on satisfying our customers' requirements by managing our processes so that we: 
 
• delivers the agreed quality at the agreed time. 
• can deliver products to our customers with the same uniform quality. 
• have economical and viable products that satisfy our customers' needs. 
 
Our suppliers, customers and partners must know and identify themselves 
with our quality and environmental profile. 
 
NCP's quality management system is in accordance with the ISO 9001 standard. 
 
 
01.01.23 


