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Steinull framleiðir umhverfisvæna einangrun með umhverfis-
vænum hætti. Rekstur Steinullar byggir á hæfu og öflugu 
starfsfólki með mikla uppsafnaða þekkingu, framúrskarandi 
gæðavitund og reynslu af framleiðslu vörunnar. Við hjá 
Steinull leggjum metnað okkar í að fylgja lögum og reglum 
í hvívetna og störfum eftir viðeigandi starfsleyfi. Aukin 
umhverfisvitund á heimsvísu er okkur hugleikin. Steinull 
vinnur í anda sjálfbærni með ríka áherslu á gæða-, öryggis-  
og umhverfismál.

2



HLUTVERK STEINULLAR ER AÐ

  •   framleiða hágæða vörur með umhyggju fyrir því 

starfsfólki sem vinnur við framleiðslu vörunnar,  

notendum og samfélagi. 

  •   skila arðsömum rekstri til hagsbóta fyrir eigendur, 

starfsfólk og samfélag.

  •   þjóna byggingariðnaðinum og uppfylla  

kröfur neytenda.
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GILDI STEINULLAR

Gæði

Hjá Steinull er rík gæðavitund og öflug liðsheild sem hefur 

metnað til að gera betur.

Öryggi

Steinull nálgast ólík viðfangsefni með öryggi í fyrirrúmi.

Þjónusta

Steinull leitast við að þjóna viðskiptavinum sem best 

með góðu vöruúrvali og er sveigjanlegt þegar kemur að 

afhendingu og lausnum.
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FRAMTÍÐARSÝN STEINULLAR

Steinull verði áfram í fararbroddi varðandi lágt kolefnisspor 

vörunnar og samkeppnishæfni á heimsvísu.

Steinull verði ávallt með bestu og hagkvæmustu lausnir á 

sviði einangrunar til húsbygginga og viðhalds.



6

STEFNUMARKMIÐ STEINULLAR

  •   Að vera ávallt með besta aðgengilega  

tæknibúnað til framleiðslu 

  •   Að vera þjónustumiðað fyrirtæki sem hefur  

þarfir viðskiptavinarins ávallt í hávegum

  •   Að tryggja arðsaman rekstur og stöðuga framþróun 

fyrirtækisins til lengri tíma

  •   Að vera eftirsóttur vinnustaður með öfluga liðsheild og 

framúrskarandi aðbúnað

  •   Að framleiða umhverfisvæna vöru  

á umhverfisvænan hátt
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Að vera ávallt með besta 
aðgengilega tæknibúnað til framleiðslu.

LYKILVERKEFNI

  •   Viðhald á tækjum og búnaði við framleiðslu

  •   Endurnýjun á tækjum og búnaði við framleiðslu
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Að vera þjónustumiðað fyrirtæki sem hefur 
þarfir viðskiptavinarins ávallt í hávegum.

LYKILVERKEFNI

  •   Könnun á viðhorfum viðskiptavina og úrvinnsla

  •   Innleiða rafrænt upplýsinga- og greiningartæki í  

þjónustu við viðskiptavini, birgja og starfsmenn
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Að tryggja arðsaman rekstur og 
stöðuga framþróun fyrirtækisins til lengri tíma.

LYKILVERKEFNI

  •   Stefnumörkun og markaðsgreining

  •   Vöruþróun

  •   Innleiðing stefnu

  •   Mælikvarðar og hagnýt viðmið
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Að vera eftirsóttur vinnustaður með öfluga 
liðsheild og framúrskarandi aðbúnað.

LYKILVERKEFNI

  •   Aðbúnaður og velferð starfsfólks

  •   Upplýsingagjöf og samskipti

  •   Ásýnd

  •   Fræðsla og þjálfun 

  •   Innleiðing ISO 45001
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Umhverfisvæn framleiðsla og vara.

LYKILVERKEFNI

  •   Minnka sóun

  •   Aðföng framleiðslu

  •   Sjálfbærni




