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Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB är en väletablerad och välrenommerad aktör inom 

fallskyddsområdet i Sverige. Vi genomför kvalitativa utbildningar i hur våra kunder kan 

arbeta på ett säkert sätt i miljöer med fallrisker eller i slutna utrymmen. Vi levererar väl 

avvägd och anpassad utrustning till våra kunder. Dessutom är vi en ledande leverantör och 

montör av klätterväggar. 

Vår målsättning är att erbjuda kunskap och utrustning av högsta kvalitet och med hänsyn till 

miljön. Vårt miljö- och kvalitetsarbete innebär att vi skall uppfylla de krav som myndigheter 

och kunder ställer på oss samt att vi arbetar med ständiga förbättringar och förebyggande av 

föroreningar och avvikelser.  

 

Vårt miljöarbete innebär att vi;  

• tar miljöhänsyn vid inköp av varor till vår verksamhet. Finns miljömärkta varor skall vi i 

första hand välja dessa. Flertalet av våra leverantörer av personlig fallskyddsutrustning är 

miljöcertifierade enligt 14001.  

• strävar efter att hela tiden skydda miljön vilket även inkluderar förebyggande av 

föroreningar 

• sorterar det avfall som uppstår i vår verksamhet. Dessutom strävar vi efter att minska 

avfallsmängderna där så är möjligt t ex genom att minska spill och kassation från 

tillverkningen av klätterväggar.  

• aktivt arbetar med att minska miljöpåverkan från våra transporter. Våra leveranser av 

utrustning samordnas av våra transportentreprenörer och vi samordnar våra egna 

transporter. Vid anskaffning av nya tjänstebilar ska de miljöpåverkande aspekterna noga 

övervägas. 

 

Vårt kvalitetsarbete innebär att vi;  

• endast erbjuder utrustning till våra kunder som vi själva kan tänka oss att använda, dvs. 

bara det bästa är gott nog. All utrustning ska vara testad och godkänd enligt europeisk 

standard om sådan finns. Vi ställer också höga krav på de leverantörer och återförsäljare 

som vi samarbetar med. 

• genomför praktiskt inriktade kurser och utbildningspaket, för att du som kund skall få ut 

det mesta av din utrustning. Samtliga kurser utvärderas för att ständigt förbättra innehåll 

och utbildningsledare. 

• utformar och bygger klätterväggar i samråd med dig som kund. Det innebär att du 

godkänner ritningen på väggen, innan vi sätter igång att bygga och montera väggen. 

Innan väggen slutgiltig levereras gör vi en kvalitetskontroll, allt för att säkerställa att 

väggen är säker att använda.  

• fortlöpande arbetar med att upprätthålla hög leveranssäkerhet. 


