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Vi tænker GRØNT hos ThermIT
- Chefen har ordet  -

”
Vi arbejder 
altid med 
stor respekt 
for miljøet
d

”
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Lige siden vi tilbage i begyndelsen af 2019 
begyndte vores rejse mod en mere bæredygtig 
fremtid for ThermIT, har tingene virkelig fået luft 
under vingerne i mange lande.

Det gør mig stolt at kunne sige, at vi hos ThermIT
sætter bæredygtighed og arbejdet med FN’s 
Verdensmål højt på dagsordenen og endnu mere 
stolt, når jeg kan se, at vi i virksomheden hele 
tiden flytter os fremad på området.

Vi er begyndt at tænke bæredygtighed i den 
bredest mulige forstand. Vi arbejder med mange 
forskellige partnerskaber blandt andre flere 
videnscentre og for eksempel tæt sammen med 
kommunen i forhold til flexjobbere og andre med 
nedsatte jobmuligheder. 

Vi arbejder altid med stor respekt for miljøet. De 
produkter, som vi udvikler under miljøvenlige 
forhold hos ThermIT, hjælper alle vores kunder 
med også at blive mere bæredygtige, og det er nok 
alligevel dét, jeg som direktør er allermest stolt af. 

ThermIT er med den trådløse 
temperaturovervågning med til at øge 
fødevaresikkerheden på restauranter, i 
supermarkeder og i andre butikker. Vores enkle 

system overvåger og alarmerer også, hvis 
temperaturen i medicinrum på sygehuse og 
apoteker kommer ud af kontrol, så vi medvirker til 
at mindske madspild og hindre spild af livsvigtig og 
dyr medicin.

”Vores sensorer er støbt i Food Safe Plastic og 
totalt forseglet, så de ikke lækker batterivæske. 
De måler meget præcise temperaturer, så 
kunderne kan indstille deres enheder til den helt 
rigtige og nødvendige temperatur, og det sparer 
energi”

ThermITs automatiske system frigør varme 
hænder, aflæser digitalt og gemmer al data i skyen 
uden brug af papir. Vi medvirker dermed til at 
bevare klodens træer, som henter CO2 ud af 
atmosfæren.

ThermIT stiller krav til vores forhandlere, 
pakkedistributør og andre samarbejdspartnere om 
at være bevidste om vores fælles ansvar over for 
miljøet og samfundet.

ThermIT arbejder med stort fokus på 
bæredygtighed og medvirker gerne til at inspirere 
andre.



Vi tilbyder et spændende produkt, der 
giver større fødevaresikkerhed, 
erstatter manuelle rutineopgaver, 
modvirker madspild og desuden 
optimerer energiforbruget i 
forbindelse med opbevaring af 
fødevarer, medicin og andre 
temperaturfølsomme varer
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VORES VIRKSOMHED

Hos ThermIT er vores forhandlere og leverandører 
en vigtig del af vores virksomhed. Vi bruger kun de 
bedste, der kan garantere os og dermed vores 
kunder den bedste kvalitet og bæredygtighed, som 
vi kan stå inde for.

Vi producerer hos ThermIT selv i egne, miljørigtige 
produktionslokaler. Det betyder, at vi altid kan 
garantere den miljøvenlige bedste kvalitet på alle 
produkter. Når den lange levetid er udløbet, tager 
vi sensorer retur og genbruger så meget som 
muligt af de miljøvenlige komponenter.

Samarbejdspartnere

Vi følger aktivt op på samarbejdet med vores 
kunder og sikrer den korrekte installation og den 
optimale brug af vores bæredygtige system. Vi 
følger i vores overvågning temperaturerne hos 
kunderne og rådgiver også gerne om mulige 
investeringer i bæredygtige køle- og fryseenheder 
for blandt andet at mindske energiforbruget. 

Ude hos vores kunder medvirker ThermIT til at 
mindske madspild ved at alarmere, hvis 
temperaturen i køle- og fryseenheder kommer 
uden for de fastsatte intervaller. Dermed kan 
kunder undgå at kassere fødevarer eller medicin 
for ofte meget store beløb. ThermITs system 
bidrager også til lavere energiforbrug, og den 
automatiske aflæsning og registrering frigør også 
manuelle kræfter til mere kunde-nære opgaver. 

Leverandører Produktion

KunderOpfølgning

Efter produktionen sender vi vores sensorer ud til 
vores samarbejdspartnere, der fordeler dem 
videre til kunder i en række lande. Vores 
samarbejdspartnere er i forvejen stærkt etableret 
på deres respektive markeder og alle med en 
stærk, bæredygtig profil.
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STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED
Den overordnede ambition for vores 
bæredygtighedsstrategi er at bidrage til 
at fremme og opfylde FN’s 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling og 
Verdensmålene. 

Vores bæredygtighedsstrategi tager 
udgangspunkt i de forhold, som er 
væsentlige for det globale miljø samt vores 
samarbejdspartnere og for ThermIT. 

Vores strategi bygger på fire primære 
indsatsområder, som hver især støtter 
udvalgte Verdensmål og tager fat på de 
vigtigste udfordringer, som vi hos ThermIT
kan være med til at håndtere.

Strategien bygger meget på en løbende 
indsats for at minimere risici og negative 
påvirkninger i vores værdikæde, samt 
optimere vores produkter, så de kan være 
endnu mere behjælpelige og støttende mod 
en bæredygtig udvikling ude hos vores 
kunder og samarbejdspartnere. 
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Vi ønsker i høj grad at vores 
medarbejdere har en høj 
diversitet – derfor arbejder vi 
også tæt sammen med 
kommunen i forhold til 
flexjobbere og andre med 
nedsatte jobmuligheder.

Vi ønsker at fremme den 
bæredygtige udvikling. I den 
forbindelse samarbejder vi med 
universiteter og andre 
videregående uddannelser for 
at sikre relevant erhvervs-
erfaring til de studerende. 

Vi udbyder bæredygtige 
systemer til vores kunder, der 
med disse kan fremme øget 
produktivitet samt bidrage til 
at mindske madspild. 

Vores kerneprodukt er trådløse 
sensorer, der hjælper vores 
kunder med at holde styr på 
temperaturen. Dette betyder, at 
vores kunder både sparer tid 
og energi, hvilket også kan 
medføre økonomiske fordele.
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Med vores innovative 
produkter hjælper vi med at 
højne produktiviteten for vores 
kunder, som med ThermITs
produkter opnår en højere 
værditilførsel.

Vi ønsker at fremme 
ressourceudnyttelsen for vores 
kunder, der med brug af vores 
produkter kan mindske spild i 
både forbrug og produktion.

Vi har samarbejdspartnere 
over hele kloden, der gør brug 
af vores produkter, hvilket 
medvirker til et globalt lavere 
energiforbrug.

Med vores produkter kan vi 
hjælpe virksomheder med at 
reducere madspild og 
fødevaretab i både 
produktions- og 
forsyningskæder. 
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Vores kunder opnår i højere 
grad en reducering af spild, 
hvilket styrker modstandskraft 
og tilpasningsevne til 
klimarelaterede risici. 

Hos os handler det i høj grad 
om at fremme den bæredygtige 
forvaltning af fødevarer, hvilket 
vores miljøvenlige sensorer og 
systemer gør det enkelt for 
kunden at opnå.  

Vi ønsker, at affaldsmængden 
væsentligt reduceres gennem 
forebyggelse, reduktion, 
genvinding og genbrug. 

Vi arbejder løbende med at 
forbedre vores indsats for 
verdensmålene og forholder os 
fokuseret på de allerede 
udvalgte delmål.
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VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

2020 2021
ThermIT har allerede påbegyndt virksomhedens rejse mod en 
mere bæredygtig fremtid. Herunder eksempler på noget af det, 
som vi i løbet af det sidste år har taget initiativ til.

Vi er begyndt at mindske forbruget af papir både internt og ude 
hos kunderne rundt om på kloden. For at mindske brugen af 
papir gemmer ThermITs system al data fra kundernes 
temperaturovervågning elektronisk, og alle fakturaer sendes 
som al anden korrespondance digitalt.

Vi er hos ThermIT begyndt at opfordre både leverandører og 
samarbejdspartnere til også at bevæge sig i en mere 
bæredygtig retning. Vi vil gerne gå forrest og vise det gode 
eksempel.

ThermIT har for fremtiden udarbejdet en række mål med 
bæredygtighed i fokus. 

- Vi vil opnå bæredygtig økonomisk succes kombineret med 
vedvarende fokus på at værne om det globale miljø.

- Vi vil udskifte servicebiler til miljøvenlige hybridbiler.

- Vi vil øge anvendelse af virtuelle kundemøder for at mindske 
rejseaktivitet.

- Vi vil have flere Fairtrade produkter i kantinen.
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Vi hjælper vores kunder med at gøre 
egenkontrol så let og automatisk som 

muligt. Samtidig kan der spares energi, 
da vores løsning giver mulighed for at 
optimere temperaturerne i køle-, og 
fryseenheder. ThermIT aflæser og 

logger automatisk 24/7
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Vores sensorer er støbt i Food Safe 
Plastic og produceret i vores egne, 
miljørigtige produktionslokaler. Når

sensorens lange levetid er udløbet, tager
vi den retur og genbruger så meget af de 

miljøvenlige materialer som muligt
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ThermIT ApS

Vandværksvej 24, 9800 Hjørring

Kontakt: +45 70 26 66 62

Website: www.thermit.dk

CVR: 31 06 39 14

Udarbejdet af Verdes I/S

Niels Jernes Vej 10, 9210 Aalborg Ø

Kontakt: +45 51 88 29 37

Website: www.verdes.dk

CVR: 41 43 09 90

http://www.thermit.dk/
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