Hållbarhet
Din guide för val av miljömärkta
produkter som du hittar i vårt sortiment
I samarbete med våra leverantörer erbjuder vi ett stort
urval av produkter med miljö- och kvalitetsmärkningar.
Denna symbol sätter vi på en produkt när den av någon anledning
saknar en officiell miljömärkning, men där vi ändå anser att den, i
miljöhänseende, är att föredra framför en annan. Bedömningen är
grundad på tillverkarens egna uppgifter och kan t ex förekomma på
en produkt som, till minst 50%, är tillverkad av återvunnet material.
Blå Ängeln är en tysk märkning som bland annat används
på papper och kontorsmaskiner. Kriterierna reglerar bland annat
utsläpp, energiförbrukning, ljudnivå, livslängd och säkerhet för användaren.
För att en vara ska märkas med Bra Miljöval måste den uppfylla Svenska Naturskyddsföreningens kriterier. Dessa syftar till att
minska användningen av skadliga kemikalier och minimera produkternas negativa miljö- och hälsopåverkan.
Cradle to Cradle är en globalt erkänd standard för säkra, cirkulära
produkter. Att tillämpa Cradle to Cradle designprincip innebär att
man inte enbart strävar efter att minimera negativ påverkan utan att
man även vill lämna en positiv miljöpåverkan.
Den europeiska standarden - EN 13432 - anger vilka egenskaper
ett material måste ha för att anses vara biologiskt nedbrytbart eller
komposterbart.
Energy Star är en märkning av energieffektiv kontorsutrustning som
används inom EU. Märkningen ska hjälpa köparna, vanliga konsumenter, företag och myndigheter, att hitta energisnåla produkter.
EU Ecolabel är (tidigare EU-blomman) EU:s officiella miljömärkning och hanteras i Sverige av Miljömärkning Sverige AB. EU Ecolabel fungerar på samma sätt som Svanen. Produkterna granskas
ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall och för att få licens
måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, funktion och kvalitet.
Kraven skärps kontinuerligt.
EU-ekologiskt innebär att en vara är framtagen i linje med EU:s
förordning för ekologisk produktion. Med detta menas att varan har
följt EU:s regler om djurhållning, förädling, import, odling, märkning,
marknadsföring samt kontroll. Märket garanterar att minst 95 procent av varans innehåll har producerats ekologiskt.
Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig
en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid.
I FSC-certifierade skogar ställs bland annat krav på att urbefolkningars rättigheter respekteras och att biologiskt värdefull skog
sköts på ett sådant sätt att naturvärdena bevaras. Denna märkning
är giltig tillsammans med licensnummer för respektive varumärke.

OK Compost HOME är en certifiering för komposterbarhet och
biologisk nedbrytbarhet som utfärdas av den oberoende organisationen TÜV AUSTRIA. Har en produkt certifieringen OK Compost HOME kan den brytas ner i en trädgårdskompost inom 6
månader, eftersom produkten är framställd för att kunna komposteras vid lägre och mer skiftande temperaturer.
OK Compost INDUSTRIAL är en certifiering för komposterbarhet och biologisk nedbrytbarhet som utfärdas av den oberoende
organisationen TÜV AUSTRIA. Har en produkt certifieringen OK
Compost INDUSTRIAL kan den brytas ner i en industriell komposteringsprocess. En industriell kompost har en konstant temperatur på 55–60 °C, vilket säkerställer bästa förhållanden för
mikroorganismer och en snabb och effektiv komposteringsprocess. En produkt som har en INDUSTRIAL-certifiering kan fortfarande komposteras i en trädgårdskompost, det tar bara längre tid.
PEFC är ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. PEFC liknar de certifieringsregler som tagits
fram av FSC, men är mer anpassat till det småskaliga privata
skogsbruket. Bakom PEFC i Sverige står bland annat LRF och
skogsägareföreningarna.
Rainforest Alliance är en internationell organisation vars målsättning är att skydda ekosystem, människor och djur. De uppmuntrar
till ansvarsfullt landutnyttjande i alla led från producent till konsument.
Produkter som märks med Svanen ska uppfylla särskilda kriterier som säkerställer att de medför mindre miljöpåverkan än andra
produkter för samma ändamål. Kriterierna tidsbegränsas och revideras successivt för att säkerställa att de Svanenmärkta produkterna hela tiden tillhör de bästa ur miljösynpunkt.
TCO-märkningen är en internationell kvalitets- och miljömärkning
som syftar till att påverka utvecklingen av produkter med användarens och miljöns behov som utgångspunkt. Genom riktlinjerna
är TCO-märkningen ett bra hjälpmedel för att välja rätt kontorsutrustning. Den bidrar till bättre kvalitet, mindre strålning, låg energiförbrukning, bättre ergonomi och inomhusklimat m m.
UTZ utbildar bönder för att skapa möjligheter till bättre levnadsvillkor och en hög och jämn kvalitet på grödorna. Syftet med denna
miljömärkning är också att minska påverkan på miljön och minska
kostnaderna.
En The Vegan Society-märkning garanterar att produkter och
dess tillverkningsprocess är fri från animaliska produkter och biprodukter. Märkningen visar också att en produkt inte har testats
på djur och att den inte innehåller genetiskt modifierade organismer (GMO).

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund
med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.
Möbelfakta är ett bedömningssystem för möbler anpassat till fastställda Europastandarder. Märkningen innebär att vissa kvaliteter
och egenskaper hos möbeln är objektivt kontrollade på ett standardiserat sätt så att de kan jämföras med andra möbler av liknande
typ, och vid kontrollen uppnått vissa minimikrav.

AllOffice är kvalitets- och
miljöcertifierade enligt ISO
9001 & ISO 14001.

