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Maj 2020 roku 
 
 

Oświadczenie firmy Walraven dotyczące odpowiedzialności społecznej 
 
Walraven działa w obszarze systemów mocujących rury na rynku HVAC (ogrzewanie – wentylacja – 
klimatyzacja), na rynku instalacji elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Do innych ważnych grup 
produktów zaliczamy pasywne zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz systemy mocowania przed 
budową ścian. Walraven posiada silną pozycję rynkową zatrudniając średnio 1300 pracowników, oraz 
posiadając spółki zależne w Niderlandach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Polsce, 
Czechach, Turcji, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Rosji, na Ukrainie, w Chinach, Dubaju i 
Singapurze. Walraven należy do najważniejszych graczy na rynku europejskim. Przewaga 
konkurencyjna firmy Walraven polega na jej szerokim wachlarzu produktów o wysokiej jakości, oraz jej 
wiedzy na temat produktów, zastosowań produktów i rynków. Walraven posiada zakłady badawczo-
rozwojowe, produkcyjne i handlowe. Dzięki temu Walraven może dostarczać swym klientom 
rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb. 
 
J. van Walraven Holding B.V. jest niderlandzką spółką holdingową z siedzibą w Mijdrecht. W swej 
strategii Walraven stawia sobie za cel zrównoważony rozwój, którego główną cechą jest przyjmowanie 
odpowiedzialności. Przyjmowanie odpowiedzialności oznacza znajdowanie równowagi pomiędzy 
osiąganiem solidnych wyników finansowych oraz osiąganiem celów społecznych i środowiskowych 
dotyczących wszystkich zainteresowanych stron. 
Kluczowe wartości spółki obejmują przedsiębiorczość, inspirację, brak bzdur, zaangażowanie i 
rzetelność. 
 
Wartości te przekładają się na zestaw zasad mających na celu stosowanie się do obowiązujących 
(miejscowych) regulacji prawnych oraz aktywne badanie i wdrażanie innych odpowiednich wymogów w 
celu stosowania zasad najlepszych praktyk; 
 

− Walraven nie dyskryminuje ze względu na płeć, wyznanie czy pochodzenie 

− Stosowane są zasady dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; 

− Szereg spółek Grupy posiada certyfikaty ISO 9001 (jakość) oraz/lub ISO 14001 (środowisko); 

naszym celem jest zdobycie certyfikacji ISO dla większej liczby spółek należących do Grupy. 

− Walraven prowadzi dalsze badania w zakresie wpływu swych produktów i procesów na 

środowisko dla celów recyklingu: ważnym celem jest pełne zrozumienie i oznaczenie swego 

śladu środowiskowego (węglowego); Aktywnie monitoruje się dostawców, którzy są oceniani 

pod kątem kryteriów środowiskowych; 

− Zarówno na poziomie holdingu jak i spółki rezerwuje się środki na cele różnorodnych inicjatyw 

charytatywnych 

 
W praktyce spółki Walraven aktywnie wspierają zrównoważony rozwój poprzez: 

− sortowanie odpadów (papier, tworzywa sztuczne, drewno, metale, płyny i guma), optymalizując 

możliwości recyklingu 

− ścisłe monitorowanie użycia zasobów naturalnych (gaz, energia elektryczna, woda) oraz 

starania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej (oświetlenie LED, izolacja 

budynków) 

− stosowanie wsparcia pochodzącego z energii słonecznej 

− wprowadzanie i stosowanie metody 5S (bezpieczeństwo, porządek i czystość) na hali 

fabrycznej 
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Walraven social responsibility statement 

Walraven is active in the field of pipe support systems for the HVAC market (Heating - Ventilation - Air 

Conditioning), the electrical market and plumbing market. Other important product groups are passive 

fire protection and pre-wall systems. Walraven' market position is strong, with an average of over 

1300 employees, and subsidiaries in the Netherlands, Germany, UK, France, Belgium, Poland, 

Czech Republic, Turkey, the United States, Spain, Russia, Ukraine, China, Dubai and Singapore. 

Walraven belongs to the most important players in the European market. Walraven' competitive edge 

lies in its broad and high quality range of products and its knowledge of products, product utilisations 

and markets. Walraven owns facilities for research and development, production and sales. This 

enables Walraven to deliver custom made solutions to its customers. 

J. van Walraven Holding B.V. is a Dutch holding company with statutory seat in Mijdrecht. The 

Walraven strategy is aiming for sustainable growth, with taking responsibility as its main feature. 

Taking responsibility means finding an equilibrium between financial sound results and serving social 

and environmental goals related to all its stakeholders. 

The company core values are entrepreneurial, inspiration, no nonsense, committed and reliable. 

These values translate into a set of policies aiming at complying with all applicable (local) legislative 

controls and actively looking into adopting relevant other requirements so best practice principles are 

applied; 

Walraven doesn't make a distinction into gender, religion or origin 

- Policies are in place regarding health and safety of employees; 

- Several group companies are ISO 9001 (quality) and/or ISO 14001 (environment) certified; 

we aim at acquiring ISO-certification for more group companies. 

Walraven is conducting further research into the environmental impact created by its 

products and processes for recycling purposes: fully understanding and outlining its 

ecological (carbon) footprint is an important goal; Suppliers are actively monitored and graded 

against quality and environmental criteria; 

Both at the holding and company level, funds are reserved to serve charity initiatives of a 

great variety 

In practise, Walraven companies are active at improving sustainability by: 

- separating waste (paper, plastics, wood, metals, fluids and rubber), optimising the 

opportunities of recycling 

- closely monitoring the usage of natural resources (gas, electricity, water) and aiming for 

improving energy efficiency (LED-lighting, building insulation) 

- implementing solar powered energy support 

- Implementing and maintaining 5S (safety, tidiness and cleanliness) at the factory floor 
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