Duurzaamheid bij Bison International
Bison International, uw betrouwbare partner
Bison International ontwikkelt al meer dan 70 jaar lijmen, kitten en onderhoudsproducten van
hoge kwaliteit voor doe-het-zelvers én professionals. Onze sterke merken Bison, Griffon,
Bison Professional, Bostik (Italië) en Imedio worden gebruikt in meer dan 65 landen, van
Europa tot het Midden Oosten.
Bison International staat voor vertrouwen. Veilige producten met de zekerheid dat ze doen
wat ze beloven. Met een lange levensduur en een minimale milieubelasting.
Bison International is sinds 1996 onderdeel van de Bolton Group, een multinationale
onderneming met een breed, mondiaal merkenportfolio. Van huishoudelijke producten tot
lijmen en kitten en van voedingsmiddelen tot persoonlijke verzorgingsproducten.

Het duurzaamheidsbeleid van Bison International
Bison International hecht veel belang aan innovatie en continue productverbetering. Een
perfect eindresultaat voor onze klanten begint met de juiste werking van onze producten.
Vanaf de eerste ontwikkelfase staan de wensen van de markt centraal. Kwaliteit is het
overtreffen van verwachtingen. Dat zien wij als een uitdaging en zeker ook als een plicht,
waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt.
Aandacht voor de omgeving staat centraal en vertaalt zich in goede en veilige producten.
Bovendien zorgt repareren met lijm op een natuurlijke wijze voor minder afval.
Milieubewustzijn zit in het hart van onze bedrijfsvoering. Milieumaatregelen passen we op alle
terreinen toe – van productontwikkeling en productieprocessen tot het gebruik door
consumenten.
Bij Bison International vinden we voortdurend manieren om de gezondheid van onze
medewerkers en onze miljoenen consumenten te beschermen en om onze impact op het
milieu te verminderen. Een voorbeeld hiervan is dat onze maatregelen in het productieproces
veel verder gaan dan de wettelijke eisen.
Ons duurzaamheidsbeleid rust op vier pijlers:
• kwaliteitsproducten
• innovatieve verpakkingen
• schone productie
• mensen inspireren
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Kwaliteitsproducten
Hoogwaardige kwaliteit betekent producten die betrouwbaar, duurzaam en veilig zijn, zowel in
productie als eindgebruik. In het Nederlandse Goes wordt het leeuwendeel van ons
assortiment gemaakt. Onze R&D-afdeling ontwikkelt met grondstoffenleveranciers,
handelspartners en (professionele) eindgebruikers voortdurend innovatieve
kwaliteitsproducten die aansluiten op de vraag van de eindgebruiker. Doe-het-zelvers én
professionals gebruiken met een gerust hart onze producten voor de meest uiteenlopende
toepassingen.
Innovatieve verpakkingen
Verpakkingen dragen primair bij aan herkenbaarheid, veiligheid en houdbaarheid van onze
producten. Bison International gaat ook hier verder: ál onze verpakkingen zijn geschikt voor
hergebruik. Een groot deel van de verpakkingen is al gemaakt van reeds gerecyclede
materialen. Zo werken we mee aan het in stand houden van onze natuurlijke hulpbronnen
voor toekomstige generaties.
Schone productie
Onze productielocatie in Goes werkt schoon en veilig. Strikte procedures minimaliseren de
kans op een calamiteit. Prestatie-indicatoren borgen een constante verbetering van ons
proces. We richten ons daarbij op het verminderen van verpakkingsmaterialen, (chemisch)
afval, afvalwater en op een efficiënt energieverbruik. Afvalstromen en watergebruik zijn al fors
gereduceerd. De uitstoot van oplosmiddelen ligt fors onder de wettelijk toegestane norm.
Waar mogelijk hergebruiken we gerecycleerde oplosmiddelen uit andere industrieën.
Mensen inspireren
Ons vak is ook mensen inspireren tot het maken van mooi en duurzaam werk. Onze
producten verbinden, dichten en onderhouden. Een vast onderdeel van onze dienstverlening
is het correct en helder adviseren van eindgebruikers. We ontwikkelden als eerste een
interactieve lijmadvies computer voor op de winkelvloer. Online en telefonisch beantwoorden
we wekelijks honderden klantvragen. Met producttrainingen adviseren we professionals over
het beste resultaat. Daarnaast staan onze websites wereldwijd garant voor advies en
inspiratie.
Ook onze eigen medewerkers dagen we uit het beste uit zichzelf te halen. Trotse
medewerkers zijn de beste ambassadeurs voor onze producten waar ze, als ware
specialisten, met passie over kunnen vertellen. Een veilige en gezonde werkomgeving, met
kansen voor groei en ontwikkeling, is essentieel voor geïnspireerde mensen. En daarmee ook
voor de constante kwaliteit van de beste producten.
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Een duurzame toekomst
Binnen de vier genoemde pijlers blijft Bison International investeren in een duurzame
toekomst. Hierover communiceren we open en eerlijk naar alle belanghebbenden. We blijven
onze belofte waarmaken: gehoor geven aan de toenemende eisen van klanten door de
ontwikkeling van innovatieve en klantvriendelijke oplossingen met het beste resultaat.
Samengevat in de missie van Bison International:
‘Wij bieden de beste oplossing voor iedere lijm, kit- en onderhoudsklus.’

Uw mening telt!
Uw mening is voor ons belangrijk. Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel niet. U kunt ons
bereiken via:

Bison International
Afdeling Corporate Communications
Postbus 160
4460 AD Goes
Bezoekadres:
Dr. A.F. Philipsstraat 9
4462 EW Goes
Tel:
+31 (0) 113 235 700
Fax: +31 (0) 113 235 800
Email: info@bisoninternational.com
www.bisoninternational.com
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