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Kannanottomme vihreämmän,
terveemmän planeetan puolesta
Pyrimme yhdistämään vastuumme kannattavan ja kehittyvän yritystoiminnan ylläpitämisestä vastuuseen siitä, että jätämme tasapainoisen maailman perinnöksi
lapsillemme, lastenlapsillemme sekä heidän jälkeensä tuleville sukupolville.
Elämme tässä ja nyt ja teemme tulevaisuutta koskevia päätöksiä – se mitä teemme
luonnolle vaikuttaa meihin itseemme ennemmin tai myöhemmin. Kyse on terveen järjen
käytöstä, valinnoista ja niiden seurauksista!

Tuotefilosofiamme
Yksi tapa vähentää ilmasto- ja ympäristövaikutusta on kulutuksen vähentäminen.
Siksi panostamme pitkäikäisiin korkealaatuisiin tuotteisiin. Tuotteisiin, jotka
eivät ole hinnaltaan halvimpia, mutta jotka
tulevat käytössä ajan myötä edullisiksi
asiakkaalle.

Kaikilta osin tarkoin harkittu prosessi
Rahmqvist on alallaan ainoa yritys, jolla on laatu- ja ympäristösertifioitu
tuotekehitys, joten korkeat vaatimuksemme koskevat:
• valmistajia ja tavarantoimittajia

• laatua ja toimintaa

• kestävyyttä ja kierrätystä		

• materiaaleja ja sisältöä

• pakkauksia ja tuottajavastuuta

• kuljetuksia ja ilmastovaikutusta

• unika produkter och snygg design.

Valmista ja vaikuta
Pitkäaikaiset ja läheiset suhteet tavarantoimittajiimme, jo 1950-luvulta lähtien,
herättävät luottamusta ja antavat meille mahdollisuuden vaikuttaa. Etsimme
yhdessä luovia ratkaisuja – asiakkaan hyödyksi – ympäristön hyödyksi.
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Ympäristömerkintä

Ohjaamme asiakkaitamme turvallisiin tuotevalintoihin ympäristömerkitsemällä useita
valikoimaamme kuuluvia tuotteita.
Joutsenmerkki
Pohjoismaiden Neuvoston virallinen ympäristömerkki. Tuotteet arvioidaan
niiden elinkaaren mukaan, raaka-aineesta loppukäsittelyyn. Saadakseen
lisenssin tuotteiden on täytettävä korkeat vaatimukset myös toiminnan ja
laadun suhteen.
Bra Miljöval
Ruotsin Luonnonsuojeluyhdistyksen ympäristömerkki. Bra Miljöval
-ympäristömerkin saaminen edellyttää tuotteelta merta, ilmaa ja metsää
koskevien ympäristövaatimusten täyttämistä.
FSC
FSC-merkkiä käytetään sertifioituun metsänhoitoon perustuvissa tuotteissa,
jotka täyttävät kansainvälisen järjestön Forest Stewardship Council FSC:n
asettamat kriteerit. FSC pyrkii edistämään ympäristön kannalta vastuullista,
yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsien hoitoa.
Rahmqvist Green Choice
”Rahmqvist Green Choice” on oma ympäristömerkkimme, jonka painamme
tuotteisiin, joille ei vielä ole olemassa virallisia ympäristömerkintäkriteerejä.
Merkki viittaa siihen, että pyrimme tarvittaessa vaihtamaan materiaalin,
ainesosan tai löytämään muita ratkaisuja, jotka ovat parempia ympäristön
kannalta. Green Choice -tuotteisiin liittyy aina perustelut, miksi ne ovat
ympäristön kannalta parempia valintoja.

Rahmqvistin kierrätysohjelma
Vaikka tuotteemme kestävät pitkään, nekin tulevat joskus tiensä päähän. Useimmat
tuotteemme ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä ja materiaalimerkittyjä. Me tarjoamme
asiakkaillemme erilaisia käytettyjen tuotteiden palautus- ja kierrätysohjelmia.
Lisätietoja Rahmqvistin Kierrätysohjelmasta löytyy kotisivultamme www.rahmqvist.com.

Esimerkkejä ympäristötyöskentelystämme
• panostus ainutlaatuisiin laatutuotteisiin, jotka toimivat hyvin loppuun saakka
• ympäristövaikutuksen vähentäminen logistiikan ja kuljetusten koordinoinnin avulla
• säästäväisyys ja kierrätys oman hallinnon sisällä
• lisää ekoautoja yrityksen autokantaan
• työntekijöiden, tavarantoimittajien ja asiakkaiden kannustaminen olemaan osa ratkaisua

Älä ole osa ongelmaa
- ole osa ratkaisua!

10 askelta kohti ympäristöystävällisempää toimistoa
• turhan tulostuksen välttäminen
• kaksipuolinen kopiointi ja tulostus
• paperin kierrätys
• valojen sammuttaminen tyhjistä huoneista
• virran katkaiseminen tietokoneesta päivän päätteeksi
• laturi irti pistokkeesta, kun lataus on suoritettu
• energiansäästölamppujen käyttö
• lajittelu
• konttorikoneissa energiansäästötoiminto päällä
• käytetyt värikasetit ja mustesuihkupatruunat
sekä käytöstä poistetut sähkötuotteet kierrätykseen
• Rahmqvistin laatutuotteet

Viisaita ostoksia tulevaisuutta ajatellen!

www.rahmqvist.fi

