Zrównoważony Rozwój
Aby nasz świat nieustannie zmierzał ku lepszej przyszłości, DEXOL Sp.J. z dumą bierze
udział w inicjatywach związanych ze Zrównoważonym Rozwojem.
Zrównoważony Rozwój wspiera wzrost gospodarczy, rozwój społeczny oraz ochronę
środowiska. DEXOL Sp.J. uważa, że firmy odnoszące sukcesy to te, które rozumieją, że
cele biznesowe oraz cele związane ze Zrównoważonym Rozwojem są ze sobą powiązane.
Dążymy do funkcjonowania, jako odpowiedzialna część społeczności, w której pracujemy,
nie tylko, że w ten sposób wspieramy działania środowiska biznesowego, ale co ważniejsze,
ponieważ jest działanie jak najbardziej słuszne
Jako DEXOL Sp.J. podchodzimy do zagadnień związanych ze Zrównoważonym Rozwojem,
zapewniając naszym klientom zaawansowane produkty i usługi, które spełniają wysokie
standardy działania, zwiększając efektywność, wydłużając żywotność sprzętu oraz
wydłużony czas eksploatacji oleju.
DEXOL Sp.J. jest dumny ze współpracy z ExxonMobil. Dostarcza szeroką gamę
zaawansowanych środków smarnych Mobil, które zapewniają długotrwałą niezawodność
sprzętu, obniżają koszty operacyjne oraz wydłużają żywotność maszyn – przyczyniając się
do ograniczenia zużycia energii i zwiększenia oszczędności w maszynach i urządzeniach
Ale na tym nie kończą się nasze działania. DEXOL Sp..J. koncentruje się na
odpowiedzialności za środowisko i społeczeństwo lokalne poprzez regularny udział
w ważnych inicjatywach firmowych i społecznych. Programy wsparcia lokalnych instytucji
takich jak Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, pomoc i aktywny udział w rozwoju
Zielonej Strefy Przedsiębiorczości „Business Park Zawiła”, czy coroczny udział
w Spotkaniach Trakerskich
stanowią jedynie przykłady naszego zaangażowania
w tworzenie lepszej społeczności. Jako DEXOL Sp.J. chcemy współpracować z Tobą.
Nasze programy i usługi, takie jak analiza oleju Signum, profesjonalna i kompleksowa
pomoc przy doborze oleju oraz dbałość o zachowanie najwyższych standardów
bezpieczeństwa, mogą pomóc w realizacji Twoich celów związanych z bezpieczeństwem,
gospodarką i ochroną środowiska
Jako DEXOL Sp.J. pomagamy rozwijać się i tworzyć rozwiązania, jednocześnie chroniąc
i zabezpieczając zasoby środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne.
Poprzez Zrównoważony Rozwój pragniemy zapewnić naszemu światu lepszą przyszłość.
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ExxonMobil, Mobil, Mobil SHC oraz logotyp Mobil są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych i są używane na zasadach
licencji udzielonej przez ExxonMobil.

