
We strengthen our position as the market leader through our ecological, sustainable and 
forward-thinking policy. Our goal is to create and realise even more resource efficient 
products and solutions.

• We put the safety and health of our employees first.

• We fulfil our binding obligations beyond the legal requirements.

• We identify and reduce risks and potential threats.

• We avoid, reduce and replace dangerous substances through a sustainable selection of 
raw materials, materials and chemicals.

• We improve our productity through the efficient use of resources, raw materials and 
energy continously. 

• We communicate information to reach our strategic and operative energy goals at all 
sites.

We all take responsibility for occupational health and safety

„Our employees should go home as healthy as 
they were in the morning when they got to work.“ 

Wolfgang Engelhardt

Our policy for Environment, 
Health and Safety (EHS)
valid for GARDENA / Neta Manufacturing Australia

„We as a manufacturer for garden and forestry 
stand by our special responsibility for the future.“ 

Joachim Müller
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Durch unsere ökologische, nachhaltige und zukunftsorientierte Unternehmenspolitik 
stärken wir unsere Position als Marktführer für Gartenprodukte. Unser Ziel ist es, noch 
ressourceneffizientere Produkte und Lösungen zu entwickeln und zu realisieren.

• Wir stellen die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter an oberste Stelle.

• Wir erfüllen unsere bindenden Verpflichtungen über das gesetzliche Maß hinaus.

• Wir erkennen und reduzieren Risiken und Gefahrenpotentiale.

• Wir vermeiden, reduzieren und ersetzen gefährliche Substanzen durch eine 
nachhaltige Auswahl von Rohstoffen, Materialen und Chemikalien.

• Wir verbessern unsere Produktivität durch den effizienten Einsatz von Ressourcen, 
Rohstoffen und Energie kontinuierlich.

• Wir kommunizieren Informationen zur Erreichung der strategischen und operativen 
Energieziele an allen Standorten.

Wir alle übernehmen Verantwortung für Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz.

„Unsere Mitarbeiter sollen mindestens so gesund 
nach Hause gehen wie sie morgens kommen.“ 

Wolfgang Engelhardt

Unsere Politik für Energie,                          
Arbeits- & Umweltschutz (EHS)

gültig für  die GARDENA Manufacturing GmbH, GARDENA Deutschland GmbH, GARDENA GmbH, 
Husqvarna Logistics GmbH

„Wir als Hersteller von Produkten für den Garten 
und die Forstwirtschaft  stehen zu unserer 

besonderen Verantwortung für die Umwelt.“  
Joachim Müller
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S naší ekologickou, udržitelnou a na budoucnost orientovanou firemní politikou posilujeme 
naši pozici lídra na trhu zahradních produktů. Naším cílem je vyvíjet a implementovat ještě 
efektivnější produkty a řešení.

Bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců klademe na první místo.

Plníme své závazné povinnosti nad rámec toho, co je zákonem požadováno. 

Rozpoznáváme a snižujeme rizika a potenciální nebezpečí.

Vyhýbáme se nebezpečným látkám, omezujeme je a nahrazujeme je prostřednictvím 
udržitelného výběru surovin, materiálů a chemikálií.

Neustále zlepšujeme naši produktivitu efektivním využíváním zdrojů, surovin a energie.

Sdělujeme informace o tom, jak dosáhnout strategických a provozních energetických cílů 
na všech místech.

My všichni přebíráme odpovědnost za ochranu životního prostředí, práce a zdraví. 

„Naši zaměstnanci by měli odcházet domů 
minimálně tak zdraví, jako ráno přijdou.“ 

Wolfgang Engelhardt

Naše politika pro energetiku,                          
Ochrana práce a životního prostředí (EHS)

platí pro Husqvarna Manufacturing CZ, s.r.o součást GARDENA Manufacturing GmbH

„My, jako výrobci produktů pro zahradu a 
lesnictví si stojíme za svou zvláštní 

odpovědností k životnímu prostředí." 
Joachim Müller
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S naší ekologickou, udržitelnou a na budoucnost orientovanou firemní politikou posilujeme 
naši pozici lídra na trhu zahradních produktů. Naším cílem je vyvíjet a implementovat ještě 
efektivnější produkty a řešení.

Bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců klademe na první místo.

Plníme své závazné povinnosti nad rámec toho, co je zákonem požadováno. 

Rozpoznáváme a snižujeme rizika a potenciální nebezpečí.

Vyhýbáme se nebezpečným látkám, omezujeme je a nahrazujeme je prostřednictvím 
udržitelného výběru surovin, materiálů a chemikálií.

Neustále zlepšujeme naši produktivitu efektivním využíváním zdrojů, surovin a energie.

Sdělujeme informace o tom, jak dosáhnout strategických a provozních energetických cílů 
na všech místech.

My všichni přebíráme odpovědnost za ochranu životního prostředí, práce a zdraví. 

„Naši zaměstnanci by měli odcházet domů 
minimálně tak zdraví, jako ráno přijdou.“ 

Wolfgang Engelhardt

Naše politika pro energetiku,                          
Ochrana práce a životního prostředí (EHS)

platí pro STEELTEC CZ, s.r.o součást GARDENA Manufacturing GmbH

„My, jako výrobci produktů pro zahradu a 
lesnictví si stojíme za svou zvláštní 

odpovědností k životnímu prostředí." 
Joachim Müller

Wolfgang Engelhardt
VP Manufacturing, 

Supply Chain & Sourcing

Pär Åström
President
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