
• Njut av känslan att skriva på en
silkeslen yta som gör att pennan
glider perfekt över ytan.

• Känn hur den perfekta kontrasten av
papprets kvalitet & vithet tillsammans
med den fina linjeringen ger dig
överlägsen läskomfort.

Känn förtroendet för ett papper som inte kommer att svika dig.  Med rivtålig OPTIK  
PAPER® där bläcket inte blöder igenom, så att du kan skriva på båda sidor av papperet.

Eftersom anteckningar, tankar och idéer blir mer 
produktiva när de fylls av den glädje som  
högkvalitativt  OPTIK PAPER® ger! 
Stora papperstest är gjorda i överensstämmelse 
med NF Q03-015 certifieringen.

Vårt mål är att se över våra produkter kontinuerligt för att optimera 
deras miljöpåverkan med hjälp av ekodesign och miljömärkning.

Vårt L.E.D-program (ledande ekodesign): 
Vi arbetar ständigt för att minska våra produkters miljöpåverkan 
under hela deras livscykel, från pappersproduktion och tillverkning av 
anteckningsböcker och dagböcker, till transport och livslängd.

OPTIK PAPER® är tillverkad av endast certifierade FSC- eller PEFC 
-nyfiber.

OPTIK PAPER® är därför en garanti för våra kunder och konsumenter 
att vi bidrar till en hållbar förvaltning av skogsresurserna och uppfyller 
miljökraven från den europeiska miljömärkningen (EU-blomman) för 
pappersbruk.

Minska vår miljöpåverkan:

ett ojämförbart papper!

Papper av låg kvalitet

Framsida Baksida

OPTIK PAPER®

Framsida Baksida

HÅLLBARHET

Vår 
vision

Hamelin, som är ett familjeföretag arbetar långsiktigt i stället för att 
enbart fokusera på kortsiktig vinst. Vi tror på mänskligt potential och är 
angelägna om att främja talang och kompetens genom att erbjuda våra 
konsumenter det mest innovativa, användbara och hållbara produkter för 
att stödja deras studier och arbete. Dessutom är vi engagerade i att kon-
tinuerligt minska vår miljöpåverkan under våra produkters hela livscykel.

Vår uppförandekod: HAMELIN´s mål är att säkerställa utveckling, motivation och effektivitet
för sina anställda genom utbildning och kompetensförbättring. 

2016 introducerade HAMELIN en uppförandekod för att fastställa viktiga riktlinjer för att 
främja en bättre gemensam arbetsmiljö. HAMELIN mäter medarbetarnas tillfredsställelse vart 
tredje år mot följande kriterier: Etik, Respekt, Trovärdighet, Stolthet & Vänlighet.

Kvalitet, hälsa och säkerhet och miljöcertifiering: Sedan juni 2016 då ledningssystemet inte-
grerades har 21 st av HAMELIN-gruppens europeiska lokaliteter certifierats med ISO 9001, 
14001 samt OHSAS 18001. Denna tredubbla certifiering innebär att vi kan fortsätta bygga 
vidare på kvalitet, kundförtroende och miljöprestanda, såväl som medarbetarnas arbetsvillkor.

Att uppfylla vårt företags 
sociala ansvar

KVALITET

KÄNN
FÖRTROENDET!




