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VÅR GARANTI FÖR HÖGSTA KVALITET 
 
Denna beskrivning förklarar de steg som Naturstenskompaniet tar för att garantera kvalitet. 
Bästa kvalitet i material, utförande och arbetsmiljö är vårt signum. 
 
 
Egna stenhuggerier i Sverige 
 
Naturstenskompaniet är en komplett leverantör till den svenska marknaden av naturstens-
produkter för anläggningar i utemiljö och för husbyggnad och ingår i A P Stengruppen, 
Sveriges största företagsgrupp.   
 
Vi har tre av Sveriges största produktionsenheter för natursten, vilket ger oss kunskap och 
resurser inom brytning och bearbetning av natursten, såväl för granit som för kalksten. Vi 
bryter de flesta av de kända svenska materialen, vilket ger en säkerhet i kvalitet och framtida 
tillgång till materialet.  
 
 
Importerade produkter 
 
Vår kunskap om brytning och produktion i Sverige gör att vi vet vilka krav man ska ställa på 
material- och produktkvalitet liksom på arbetsmiljö i exportländerna. Alla importerade 
stensorter passar inte i svenskt klimat. Vår kunskap om natursten garanterar att vår kund får 
material som håller i längden. 
 
Naturstenskompaniet var delaktiga, och ledande, i initierandet av en s.k. uppförandekod eller 
Code of Conduct för Sveriges Stenindustriförbund. I denna har fastställts ett antal kriterier 
som skall vara uppfyllda för att produkterna skall kunna importeras till Sverige. Denna 
uppförandekod (se mera om detta på vår hemsida) beskriver de krav som ställts upp av 
Sveriges kommuner när det gäller inköp av utländskt tillverkade naturstensprodukter. 
Naturstenskompaniet följer denna uppförandekod. 
 
Vi började importera granitprodukter från Portugal till Sverige redan år 1967 och har sedan 
dess arbetat med samma leverantör, vilket gör att vi under många år har upparbetat kunskap 
och rutiner för en god produktkvalitet liksom säkerhet i logistiklösningar. 
 
Naturstenskompaniet importerar även naturstensprodukter från Kina. Inspektioner genomförs 
regelbundet med egen svensk personal för att kontrollera produktkvalitet och 
arbetsförhållanden. För att säkerställa att våra kinesiska leverantörer följer de i 
uppförandekoden uppställda kraven vad avser arbetsförhållandena på de kinesiska 
arbetsplatserna görs dessutom s.k. tredjepartsinspektioner. Dessa inspektioner utförs då av 
oberoende inspektionsföretag, som har en god kunskap om kraven vad avser arbetsmiljö 
och andra arbetsförhållanden. Vi kan själva, genom vår egen produktionskunskap från 
Svenska stenhuggerier, hjälpa de kinesiska företagen med kunskap om hur arbetsmiljön kan 
förbättras.   
 
 
Vårt ansvar 
 
När ni som kund väljer att lägga en inköpsorder hos vårt företag är ni garanterad att vi tar fullt 
ansvar för både materialkvalitet och produktkvalitet. Genom att vi också följer ovan beskrivna 
uppförandekod är ni som kund garanterad att produkterna har tillverkats på ett för 
personalen säkert sätt. Detta oavsett om produkterna har tillverkats i våra svenska 
stenhuggerier eller i något annat land i världen.   
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