Vær ikke en del af problemet
– bliv en del af løsningen!

10 enkle måder at miljøtilpasse kontoret
• Begræns alle unødvendige udskrifter
• Dobbeltsidet kopiering og udskrifter

RAHMQVIST GRØNNE SIDER

• Genanvendelse af papir
• Sluk lyset i rum der står tomme
• Sluk computerne før du går hjem
• Sluk på stikkontakter ud når de ikke bruges
• Skift til lavenergipærer
• Produkt sortering
• Check at kontormaskinernes energisparefunktion er sat til
• Saml brugte tonerkassetter, blækpatroner og elprodukter
til genanvendelse
• Vælg Rahmqvist kvalitetsprodukter
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Vore kunder gør kloge køb for fremtiden

RAHMQVIST GRØNNE SIDER

RAHMQVIST GRØNNE SIDER

Vor stillingstagen for en grønnere, friskere planet

Hvad betyder mærkningen ?

Vi satser på at forene vort ansvar for at drive og udvikle en lønsom virksomhed med
ansvar for at overlade en verden i balance til vore børn, børnebørn og generationerne
som kommer efter dem.

Vi vejleder vore kunder til sunde produktvalg ved at miljømærke produkterne i vort
sortiment.

Vi er her og nu og tager beslutninger for fremtiden – Det vi gør mod miljøet slår før eller senere tilbage på os selv. Det handler om sund fornuft, valg og konsekvenser!

Vor Produktfilosofi
Et skridt mod formindsket klima- og
miljøpåvirkning er ikke at forbruge så
meget. Vi satser derfor på langtidsholdbare produkter af høj kvalitet.
Produkter som måske ikke er billigst
i indkøb, men som bliver økonomiske
for kunden at anvende i længden.

Svanen
Det nordiske råds officielle miljømærkning. Produkterne gennemgås ud
fra et livscyklus perspektiv, fra råvare til sluthåndtering, og få at opnå
licens skal produkterne opfylde høje krav vedr. miljø, funktion og kvalitet.
Godt miljøvalg!
Svensk Naturbeskyttelsesforenings miljømærke. Ved at tage hensyn til
havet, luften og skoven bliver der stillet miljøkrav til de produkter som må
anvende miljømærket ” Godt miljøvalg ”
FSC
FSC-mærket anvendes på produkter fra certifieret skovbrug i henhold til
de retningslinier som den internationale organisation Forest Stewardship
Council har fremsat vedrørende et miljøtilpasset , samfundsnyttigt og
økonomisk livskraftig skovbrug.
Rahmqvist Green Choice
”Rahmqvist ”Green Choice” vort eget miljøsymbol, sætter vi på produkter
hvor der endnu ikke findes officielle miljømærknings kriterier. Symbolet
viser at vi arbejder ekstra på at skifte materialet, emnet eller finde en
anden løsning som er bedre for miljøet. Sammen med Green Choice
symbolet sidder der altid en motivering til hvorfor de er et bedre valg for
miljøet.

Hele processen er nøje gennemtænkt
Som eneste virksomhed i branchen med en kvalitets- og
miljøcertificeret produktudvikling stiller vi høje krav til:
• Producenter og leverandører

• Holdbarhed og genanvendelse

• Indpakning og producentansvar

• Kvalitet og funktion

• Materiale og indhold

• Transport og klimapåvirkning

Rahmqvist genanvendelsesprogram
Selv om vore produkter holder længe vil de til sidst være slidt ned. De fleste er
100 % genanvendelige og produktmærkede. Vi tilbyder vore kunder forskellige
former for retur og genanvendelsesprogram.
For information om Rahmqvist genanvendelsesprogram besøg www.rahmqvist.com

Nogle eksempler på hvordan vi arbejder for miljøet
Producere og påvirke
Langsigtede og nære relationer med vore leverandører, en del siden 1950-tallet, skaber tillid og giver os mulighed for at påvirke. Tilsammen søger vi kreative
løsninger – til nytte for kunden – til nytte for miljøet.

• Satse på unikke kvalitetsprodukter som fungerer godt til de er udtjente.
• Mindske klimapåvirkning gennem logistik og samordning af godstransporter.
• Sparsomhed og genanvendelse indenfor egen administration.
• Flere miljøbiler som tjenestebiler.
• Inspirere medarbejdere, leverandører og kunder til at blive en del af løsningen.

