Welkom in de wereld
van Portuur
Portuur i uw leveran ier uw artner voor om ort en
un tionaliteit voor al uw ruimte innen uw or ani atie
Portuur is dé spe i list oor onderne ers ĳ elpen on e rel ties P TN
de
edrĳfs
i ne en de eili eid innen et edrĳf te opti liseren. ĳ ĳn een f ilie
edrĳf est rt in 2011 en sindsdien sterk e roeid. oord t w rden ls persoonlĳk
ont t on urrerende prĳ en denken in oplossin en e i ele le erin
tr nsp r ntie en een oo ser i eni e u entr l st n lukt et ons een l n duri e
rel tie et on e p rtners op te ouwen en de e in st nd te ouden.
Portuur is een tot lle er n ier die st t oor kw liteit en wĳ onders eiden ons door
n lle p rtners een persoonlĳke d iseur te koppelen. Hierdoor ent u ls p rtner
er ekerd n d ies op
t en krĳ t u een duidelĳk in i t in de er ruiks- en
kosten esp rin oor uw situ tie.

et rui 30
r er rin in uis spe i listen die kl r st n o u te elpen
r nderen wĳ d t u in Portuur de uiste p rtner eeft e onden

Portuur weet ls spe i list op et e ied n edrĳfs
i ne en eili eid oe wĳ uw
usiness toeko st estendi kunnen
ken. et deskundi d ies de uiste
produ ten en
teri len w r or t u l n duri e
i ne een eter e oud n de
in oedel en een eili e en pretti e werko e in . ĳ ondersteunen uw werkne ers
door oede uitle te e en w rdoor ĳ ef i nt en eili kunnen werken.

“Beter is niet alleen een lagere inkoopfact

r
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Betekenis Portuur:
Evenknie, ge ke, rtner, ges ikte
t, ge k
r ige tegen rt ,
ges ikte e er rt , tegen rt v n
ge ke kr t

Kies niet goe
ies ete

Harmonieuze om inatie
Het principe van duurzaam werken is terug te voeren op een harmonieuze combinatie van de drie
elementen People Planet en Pro t. anneer de onderlinge mi niet in balans is, zullen de
andere elementen hieronder lĳden, zo is de gedachte. Bĳ People moet worden gedacht aan wat
een organisatie voor hun mensen en de samenleving in het algemeen betekent. Planet zoomt in
op de inpact die een organisatie heeft op het milieu en hoe die zo klein mogelĳk gehouden of
gemaakt kan woorden. De betekenis van Pro t is duidelĳk. De kracht zit hem in het continue
afwegen en balanceren tussen deze drie pĳlers.

People:

Planet:

Pro t:

Een gezonde en schone werkomgeving is de
basis van elk bedrĳf waar mensen met plezier
werken.

Duurzaam komt terug in onze producten en
diensten.

Een Besparing in euro’s, besparing in arbeidstĳd,

En waar met plezier wordt gewerkt,
worden de beste resultaten behaald.

Door de veiligheid te verbeteren en het verbruik
van water, energie, afval- en chemieresten te
verminderen.

Besparing binnen uw administratieve afwikkelingen.
Besparing in energie, ontlasting van het milieu.
Verminderen van risico’s en gemotiveerde
medewerkers.

ortuur zet zich in voor een duurzame samenleving.
Wĳ leveren zoveel als mogelĳk milieuvriendelĳke producten en ĳ zetten ons in
met alles at in ons vermogen ligt om aatschappelĳk erant oord te
ndernemen (
.
De volgende pĳlers spelen dan ook een zeer grote rol in ons dagelĳks
ondernemen; klimaatneutraal, circulair en eerlĳke producten.

Met oog op de toeko

t

Wĳ hebben een ruim assortiement Amerken, veelal milieuvriendelĳke
producten, in het assortiment.

Deze milieuvriendelĳke producten zĳn
voorzien van de volgende Eco
certificeringen zoals; EU Ecolabel ( o er
en het ordic WA label, elke
uitgegeven orden door ona hankelĳke
organisaties die de hoogste milieunormen
hanteren.

De grondsto en, verpakkingen, algemene
presaties en de doseermethode zĳn
daarbĳ de grootste criteria om een Ecolabel toe te kennen.

U doet het niet snel,
maar overstappen
loont e ht

rom ort

“Wĳ regelen, ontzorgen en denken mee over
k l te t, d rz m e d en ve l g e d
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