VASTUULLISUUS

HISTORIA
Etappeja 136 vuoden varrelta
1884 Karl Elsener I avaa veitsipajansa Sveitsissä, Ibachissa
1909 Yritys saa nimekseen Victoria perustajan äidin mukaan
1897 Ensimmäinen Sveitsin armeijan työkalu kehitetään
1921 Ruostumaton teräs (Inox) mullistaa veitsien valmistuksen ja tehdas
nimetään uudelleen: Victoria + Inox = Victorinox
1931 Tehtaan automatisointi ja maailman ensimmäinen täyssähköinen
karkaisulinja takaavat tasalaatuisuuden
2020 Victorinox on Euroopan suurin veitsivalmistaja, jonka päivätuotanto
on 120 000 kpl

VASTUULLISUUS
Ihmisiä ja luontoa kunnioittaen
Victorinox on neljännen sukupolven johtama perheyhtiö, joka
sitoutuu jatkuvuuteen. Kaiken päätöksenteon ja toiminnan
tavoitteena on taata menestyksen edellytykset ja
turmeltumaton ympäristö myös tuleville sukupolville – niin
yrittäjäperheelle kuin työntekijöillekin.

Yhtiön perustamisen aikaan Sveitsin maaseutu oli köyhää ja
tehtaan oli tarkoitus luoda työtä ja vaurautta paikallisille
ihmisille. Yritys sitoutuu työntekijöihinsä tänäkin päivänä:
vaihtuvuus on vain 2 % ja monet ovat tehtaalla töissä jo
toisessa tai kolmannessa polvessa.

Victorinoxin jatkuva kehitystyö energiatehokkaamman ja
ympäristöystävällisemmän tuotannon eteen on alkanut jo
1970-luvulla – aikana, jolloin ympäristöasioista puhui vain
harva. Tuloksena on hämmästyttävän ympäristöystävällinen
tuotanto, joka hakee vertaistaan koko maailmassa. Yhden
Sveitsin armeijan taskuveitsen hiilijalanjälki on sama kuin
aamiaisella nautitun paahtoleivän.

Eräs usein kuulemamme kysymys on: ”Ei niitä varmaan oikeasti
Sveitsissä valmisteta?” Iloksemme voimme vastata: ”Kyllä
valmistetaan!”. Keittiöveitset, taskutyökalut ja kellot valmistetaan
Sveitsissä. Jos joskus vierailet tehtaalla, ymmärrät, että niin
valtavaa infrastruktuuria ei hetken mielijohteesta siirretä
Kiinaan. Eikä se toki sopisi yrityksen arvoihinkaan –
laatuvaatimuksista puhumattakaan. Sveitsiläinen valmistus on
tae sille, että tuote toimii täydellisesti käyttötarkoituksessaan ja
kestää pitkään.

Terien ja työkalujen valmistuksessa syntyy suunnaton määrä
metallijätettä ja hionnassa irtoavaa metallipölyä. Yksi tehtaan
merkittävimmistä innovaatioista on suljettu vesikiertoinen
järjestelmä, joka huuhtelee mukaansa kaiken valmistuksessa
syntyvän metallipölyn. Vesi suodatetaan ja talteen otettu metalli
puristetaan briketeiksi, jotka palautetaan terästehtaalle.
Victorinoxin tuotannosta ei siis synny lainkaan metallijätettä ja
kierrätetty metalli vastaa neljäsosaa tehtaan vuotuisesta
metallin tarpeesta.

Terästuotteiden valmistuksessa – varsinkin karkaisussa – syntyy
paljon hukkalämpöä. Victorinoxilla kaikki hukkalämpö otetaan
talteen ja sillä lämmitetään paitsi tehtaan käyttövesi ja
toimistotilat, myös 120 asuntoa tehtaan ympärillä. Tuotannon
tarvitsema sähkö tuotetaan vesivoimalla ja aurinkopaneelien
energiantuotanto vastaa 135 kotitalouden vuotuista
energiankulutusta.

Tuote on ympäristöystävällisimmillään, kun se kestää pitkään.
Teräslaadulla on suuri vaikutus teroitettavuuteen:
huonolaatuista terästä ei pysty teroittamaan lainkaan tai se ei
teroitu partaveitsen teräväksi ammattitaitoisenkaan teroittajan
käsissä. Victorinoxin keittiöveitsissä käyttämä teräslaatu on
suunniteltu pitämään teränsä pitkään ja kestämään toistuvaa
teroitusta. Taskutyökalujen karkaisu vaihtelee käyttötarkoituksen
mukaan: lopputuloksena on työkalu, joka ei oikeassa käytössä
väänny. Ja jos jotakin sattuu, huolto pelaa – maahantuojalla tai
tehtaan palvelukeskuksessa voit huollattaa jopa vuosikymmeniä
palvelleet työkalusi.

Victorinoxin juuret ovat syvällä Ibachissa ja ympäristöstä
huolehtimisen ohella vastuu ihmisistä on kaiken toiminnan
ytimessä. Jokainen työntekijä koulutetaan vastuulliseen
toimintatapaan ja Victorinoxin omaan Green Shield ympäristöohjelmaan. Sekä työtapaturmia että sairaspoissaoloja
on vähemmän kuin Sveitsissä keskimäärin ja myös joustavat
työjärjestelyt ovat mahdollisia. Esimerkiksi liikuntarajoitteinen
työntekijä voi koota taskutyökalujen erikoismalleja kotoa käsin.

TAKUU & HUOLTO
Nopeasti ja tarkasti Turussa
Victorinoxin taskutyökaluilla on elinikäinen takuu
materiaali- ja valmistusvirheiden varalta. Takuu ei kata
väärinkäytöstä johtuvia vikoja ja rikkoutumisia, eikä
normaalia käytössä kulumista.
Valtaosa Victorinox-huolloista hoidetaan
maahantuojalla Turussa. Huolloista vastaava henkilö
on käynyt Victorinoxin huoltokoulutuksen Ibachissa ja
varmistaa, että kaikki huoltotapaukset hoidetaan
Victorinoxin korkeiden laatustandardien mukaisesti.
Takuun ulkopuolelle jäävät Victorinox-taskutyökalut
voidaan huoltaa edullisesti joko täyshuoltona tai –
asiakkaan niin halutessa – vaihtamalla vain tietyt osat.
Ennen huollon aloittamista asiakkaaseen ollaan
yhteydessä huoltotarpeisiin ja kustannuksiin liittyen.

TUOTEKATEGORIAT
Huippulaatua monessa kategoriassa

Swiss army knives

Cutlery

Travel Gear

Watches

