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FUEL PROOF/ Gimre levert dobbel bunnede diesel tanker til AF Gruppen

AF Gruppen er et
av Norges ledende
entreprenør- og
industrikonsern og
dekker et bredt
spekter av
tjenester, Bygg,
Anlegg, Eiendom,
Miljø og Energi .
AF har fokus på
miljø- og
samfunnsansvar .
AF Gruppen ønsker å
drive virksomheten
slik at belastning på
ressurser og
omgivelser reduseres til et nivå godt
innenfor kravene fra myndigheter og
oppdragsgivere. Konsernpolicy og
tilhørende styringssystemer for ytre miljø
skal forhindre eller redusere uønskede
miljøpåvirkninger. Styringssystemene
skal sikre at vi er i stand til å identifisere
og kontrollere de viktigste miljøaspektene
i hver forretningsenhet. Alle
forretningsenhetene i AF har
styringssystemer som følger prinsippene
i ISO 14001. I dag er store deler av
virksomheten sertifisert i henhold til
denne standarden.
http://www.afgruppen.no/no/Om-AF-Gruppen/Miljo--og-samfunnsansvar-/
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AF Gruppen har valgt dobbel bunnede
dieseltanker fra FUEL PROOF som har
Europas største utvalg av dieseltanker og er
Europas ledende produsent av frittstående
diesel og aviation tanker.
Fuel Proof produserer tanker fra 200 liter til
60 000 liter i forskjellige fasonger, farger og
innhold av utstyr. også mobile tanker på hjul
fra 500 liter til 9000 liter. Med stort utvalg i
forskjellige pumpe løsninger og utstyr som
gjør fylling av drivstoff til miljø sikker og
effektiv handling.

Gimre As levert til AF Gruppen 50
stykk dobbel bunnede Dieseltanker i
år 2010 . Med total kapasitet på 300 000 L,
størrelser fra 1000L til 22500L .
Wiggins Fylle System er levert på noen
10 000L tanker som brukes til større anleggs
maskiner. Gimre AS er meget stolte av og fått
muligheten til å levere dette utstyret til AF
som er en så stor og ledende aktør på det
Norske markedet.

Miljø som konkuransefortrinn.

http://www.fuelproof.co.uk

Vi rydder fra fortiden og
bygger for fremtiden, er AF
Gruppens visjon som ligger til
grunn for vår forretningsidé og
strategiske utvikling. AF har bevisst valgt
å se på de forretningsmessige
mulighetene til å påvirke valg som gir de
beste miljømessige løsningene innenfor
vår del av verdikjeden. Gjennom å
identifisere og følge opp de viktigste
miljøpåvirkninger som vår virksomhet
representerer, tar AF et aktivt ansvar for
å redusere negativ miljøbelastning

http://www.afgruppen.no
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