Vær ikke en del av problemet
– bli en del av løsningen!

10 enkle måter for hvordan miljøtilpasse kontoret
› ikke kjøre ut unødige utskrifter.
› dobbelsidig kopiering og utskrifter.

RAHMQVIST GRØNNE SIDER

› gjenvinning av papir.
› slukke belysning i rom som står tomme.
› slå av datamaskinen når man går for dagen.
› trekke ut støpsler når de ikke anvendes.
› gå over til lavenergipærer.
› kildesortering.
› sørg for at kontormaskiners energisparefunksjon er på.
› samle inn brukte tonerkassetter, blekkpatroner og utslitte
el-produkter for gjenvinning.
› velge Rahmqvists kvalitetsprodukter.
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Våre kunder gjør kloke kjøp for framtiden!

RAHMQVIST GRØNNE SIDER
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Vår innstilling til en grønnere, friskere planet
Vi satser på å forene vårt ansvar om å drive, samt utvikle, et lønnsomt firma for å etterlate
en verden i balanse til våre barn, barnebarn og generasjonene som kommer etter dem.
Det er her og nå vi tar beslutninger for fremtiden – det vi gjør mot miljøet, slår før eller
senere tilbake på oss selv. Det handler om sunn fornuft, valg og konsekvenser!

Vår produktfilosofi
Ett skritt mot redusert klima- og
miljøpåvirkning er å ikke forbruke så
mye. Vi satser derfor på produkter
av høy kvalitet som holder lenge.
Produkter som kanskje ikke er billigst
i innkjøp, men som blir billige å bruke
for kunden i det lange løp.

Hva betyr merkingen?
Vi veileder våre kunder til sunne produktvalg ved å miljømerke flere produkter i sortimentet.
Svanen
Nordisk Ministerråds offisielle miljømerking. Produktene granskes ut fra
et livssyklusperspektiv, fra råvare til slutthåndtering. For å få lisens, må
produktene oppfylle høye krav på miljø, funksjon og kvalitet.
Bra Miljöval
Svenska Naturskyddsföreningens miljømerke. Med hensyn til havet, luften
og skogen stilles miljøkrav for de produktene som skal få bruke miljømerket Bra Miljöval.
FSC
FSC-merket brukes på produkter fra sertifisert skogsbruk i samsvar med
de retningslinjer som den internasjonale organisasjonen Forest Stewardship Council, FSC, har fremstilt for et miljøtilpasset, samfunnsnyttig og
økonomisk livskraftig skogsbruk.
Rahmqvist Green Choice
”Rahmqvist Green Choice”, vårt eget miljøsymbol, setter vi på produkter
der det ennå ikke finnes noen offisielle miljømerkekriterier. Symbolet er et
bevis på at vi har jobbet ekstra med å bytte ut et materiale, et emne eller
funnet andre løsninger som er bedre for miljøet. Sammen med Green
Choice-symbolet er det alltid en motivasjon for hvorfor de er et bedre
valg for miljøet.

Nøye gjennomtenkt i hele prosessen

Rahmqvists gjenvinningsprogram

Som eneste firma i bransjen med en kvalitets- og miljøsertifisert
produktutvikling, stiller vi høye krav på:

Selv om våre produkter holder lenge, slites de ut til slutt. De fleste av våre
produkter er 100% gjenvinningsbare og materialmerkede. Vi tilbyr våre kunder
ulike former for retur og gjenvinningsprogram.
For mer informasjon om Rahmqvist Gjenvinningsprogram, besøk vår
hjemmeside www.rahmqvist.no.

• produsenter og leverandører

• kvalitet og funksjon

• holdbarhet og gjenvinning

• innhold og materiale

• forpakninger og produsentansvar

• transport og klimapåvirkning

Fremstilling og påvirkning
Langsiktige og nære relasjoner med våre leverandører, mange allerede siden
1950-tallet, skaper tillit og gir oss muligheten til å påvirke. Sammen finner vi
kreative løsninger – til nytte for kunden – til nytte for miljøet.

Noen eksempler på hvordan vi jobber for miljøet
• satse på unike kvalitetsprodukter som fungerer bra til de er oppbrukt.
• minimere klimapåvirkning gjennom logistikk og samordning av godstransporter.
• sparsommelighet og gjenvinning i egen administrasjon.
• flere miljøbiler i firmabilparken.
• inspirere medarbeidere, leverandører og kunder til å bli en del av løsningen.

