Vores symboler.
Hjælp til at vælge rigtigt.

Vi ved, hvor svært det kan være at træffe det rette valg, når man står over for et kæmpestort
sortiment. Derfor har vi valgt at bruge symboler i hele i hele kataloget for at gøre det nemmere
og hurtigere for vores kunder at vælge.
Ud over vores symboler giver vi også information om internationale industri- eller markedsstandarder, godkendelser,
attester anden leverandørinformation.
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Dette
Dette produkt
produkt er
er nyt
nyt ii dette
dette katalog
katalog
Dette produkt er en del af vores Easy on the Planetkoncept
og opfylder
vores
opsatte
kriterier.
Dette produkt
er en del
af vores
Easy
on the Planetkoncept og opfylder vores opsatte kriterier.
Dette produkt er en bestillingsvare og har derfor noget
længere leveringstid. Leveringstid kan variere mellem
2-14 dage, desuden tillægges fragt.

Svanen. Dette produkt er miljømærket og opfylder
kriterierne for miljømærket Svanen. Kontakt os for
Svanen.
Dette
er miljømærket og opfylder
information
om produkt
licensnummer.
kriterierne for miljømærket Svanen.
Kontakt os for information om licensnummer.
EU-blomsten. Fælles miljømærkning indenfor EU og
EEA.området. Sidestilles med Svanen.
EU-blomsten. Fælles miljømærkning indenfor EU og
EEA.området. Sidestilles med Svanen.
Forest Stewardship Council. International mærkning
af råver fra skovbrug med kriterier som kræver social,
Forest
Stewardship
Council.
mærkning
økologisk
og økonomisk
hensynInternational
til skovbruget.
af råver fra skovbrug med kriterier som kræver social,
økologisk og økonomisk hensyn til skovbruget.
Pan European Forest Certifikation. Et europæisk
system til certifiering af førstehånd familieskovbrug.
Pan
European
Forest
Certifikation.
Et europæisk
Kriterier
for at udvikle
god
balance mellem
system
til certifiering
førstehånd
familieskovbrug.
skovproduktion,
miljøafog
sociale interesser.
Kriterier for at udvikle god balance mellem
skovproduktion, miljø og sociale interesser.
TCO 03 m.fl. Kriterier som er opstillet af TCO,
Svenska Naturskyddsföreningen og Nutek for
TCO
03 m.fl. Kriterier
er opstillet af
TCO,
miljømærkning
af f.eks.som
billedskærme,
dataudstyr,
Svenska
Naturskyddsföreningen
kontormaskiner
og kontormøbler.og Nutek for
miljømærkning af f.eks. billedskærme, dataudstyr,
kontormaskiner og kontormøbler.
Blå Ängeln. Tysk miljømærkning med kriterier
svarende til Svanen.
Blå Ängeln. Tysk miljømærkning med kriterier
svarende til Svanen.
Energy Star. Amerikansk energimærkning fastsat af
den amerikanske naturbeskyttelses organisation EPA.
Energy Star. Amerikansk energimærkning fastsat af
den amerikanske naturbeskyttelses organisation EPA.

Ergonomiske
gør det nemmere
Dette produktprodukter
er en bestillingsvare
og har derfor
for
dig længere
og hjælper
dig til at holde
dig frisk.kan variere
noget
leveringstid.
Leveringstid
mellem 2-14 dage, desuden tillægges fragt.
Dette produkt bidrager til et mere stille arbejdsmiljø
Information
- I produkter
vores informationsrammer
Ergonomiske
gør det nemmerefinder
du
omkring
brugen af
for mere
dig ogudførlig
hjælperinformation
dig til at holde
dig frisk.
produkterne, tips eller råd om pleje.
Nettopris - På disse varer gives ingen rabat.

Krav-mærket. Produkter dyrket på økologisk vis efter
fastsatte kriterier.
Krav-mærket. Produkter dyrket på økologisk vis efter
fastsatte kriterier.
Europabladet. EU:s symbol for økologisk jordbrug.
(Europabladet erstatter tidligere symbol for økologisk
Europabladet.
EU:s symbol for økologisk jordbrug.
jordbrug).
(Europabladet erstatter tidligere symbol for økologisk
jordbrug).
Rainforest Alliance. Arbetarjder for at bevare
den biologiske mangfoldighed og for at skabe
Rainforest
Alliance. Arbejderfor
forarbejdere
at bevareog
den
holdbare indkomstmuligheder
biologiske
mangfoldighed
ogi samarbejde
for at skabe med
holdbare
avlere. Reglerne
fastsættes
lokale
indkomstmuligheder
for arbejdere og avlere.
naturbeskyttelsesorganisationer.
Reglerne fastsættes i samarbejde med lokale
naturbeskyttelsesorganisationer.
Fairtrade-mærket. En etisk og social mærkning med
fokus på menneskerettigheder.
Fairtrade-mærket. En etisk og social mærkning med
fokus på menneskerettigheder.
NF. Er en miljøcertificering som udformes af AFNOR
Certification. Mærket viser at produktet er et
NF.
Er en miljøcertificering
somindebærer
udformes en
af AFNOR
kvalitetsprodukt
som samtidig
mindsket
Certification.
Mærket
viser atvisse
produktet
er et kriterier.
miljøpåvirkning
og opfylder
økologiske
kvalitetsprodukt som samtidig indebærer en mindsket
miljøpåvirkning
og opfylder visseSymbolet
økologiske
kriterier.
Astma- og allergiforbundet.
er en
sundhedsmærkning. Produkteterne anbefales
Astmaogogallergiforbundet.
Symbolet
er en
af Astmaallergiforbundet. Det
siger intet
om
sundhedsmærkning.
Produkteterne anbefales
produktets miljøpåvirkning.
af Astma- og allergiforbundet. Det siger intet om
produktets miljøpåvirkning.
Levnedsmiddelgodkendt. Produkter som er
godkendte til kontakt med levnedsmidler.
Levnedsmiddelgodkendt. Produkter som er
godkendte til kontakt med levnedsmidler.
Returpilene. Viser at produktet kan genbruges eller er
fremstillet af genbrugsmateriale. Er ikke et miljømærke
Returpilene.
Viser at produktet kan genbruges eller er
med en kontrolorganisation.
fremstillet af genbrugsmateriale. Er ikke et miljømærke
med en kontrolorganisation.
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