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 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, samt anden leverandørinformation.
STAPLES symboler
Dette produkt er nyt i sortimentet.

Information - I vores informationsbokse finder
du mere udførlig information omkring brugen af
produkterne, tips eller råd om pleje.
God ergonomi - Ergonomiske produkter gør det nemmere
for dig og hjælper dig til at holde dig frisk.

Legetøj eller undervisningsmiddel med særlig pædagogisk
udformning.

Krav-mærket. Produkter dyrket på økologisk vis efter
fastsatte kriterier.

Produktet opfylder kravene for ”Operation Giftfri Förskola”
(svensk).

Europalövet. EU:s symbol for økologisk jordbrug.
(Europabladet erstatter tidligere symbol for økologisk
jordbrug.)

Møbler/indretning – bestillingsvare med max 5 dages
leveringstid.

Rainforest Alliance. Arbejder for at bevare den biologiske
mangfoldighed og for at skabe holdbare indkomstmuligheder
for arbejdere og avlere. Reglerne fastsættes i samarbejde
med lokale naturbeskyttelsesorganisationer.

Miljøsymboler & Internationale symboler
Fairtrade mærket. En etisk og social mærkning med
fokus på menneskerettigheder.

Svanen. Dette produkt opfylder kriterierne for miljømærket
Svanen. Kontakt os for information om licensnummer.

Bestillingsvare
Dette produkt er en bestillingsvare og har derfor noget
længere leveringstid. Leveringstid kan variere mellem
2-14 dage, desuden tillægges fragt.

Godt miljøvalg. Dette produkt er miljømærket og opfylder
kriterierne fra Svenska Naturskyddsföreningen, SNF.

Easy on the planet
Dette produkt er en del af vores
“Easy on the Planet”-sortiment, og opfylder
vores opsatte kriterier. Læs mere

Forest Stewardship Council. International mærkning af
råvarer fra skovbrug med kriterier som kræver social,
økologisk og økonomisk hensyn til skovbruget.

EasyTree viser at produktet indgår i vores ”Easy on the
Planet” sortiment. Hver gang du køber miljøvenligere
produkter fra ”Easy on the Planet” sortimentet, doneres en del
af indtægterne til ”Plant-for-the-Planet”, en global bevægelse
som kæmper mod klimaforandringer gennem uddannelse og
plantering af træer rundt om i verden.

Dette produkt bidrager til et mere stille arbejdsmiljø.

Bør ikke benyttes af børn under 3 år på grund af smådele.
Risiko for kvælning.

Viser at produktet opfylder gældende EU-lovgivning og
produktstandarder, f.eks. hvad angår sikkerhedskrav og
kemikalieindhold.

Pan European Forest Certifikation. Et europæisk
system til certifiering af førstehånd familieskovbrug.
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 miljømærkning af f.eks.
billedskærme, dataudstyr, kontormaskiner og kontormøbler.

Cradle2Cradle. Kemitekniske produkter baseret på
ingredienser fra planteriget, dokumenteret biologisk
nedbrydelige, samt ekstra skånsomme mod mennesker og
natur.
Der blauer Engel Tysk miljømærkning med kriterier svarende
til Svanen.
Energy Star. Amerikansk energimærkning fastsat af den
amerikanske naturbeskyttelses organisation EPA.
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EU-Ecolabel / EU-Blomsten Fælles miljømærkning indenfor
EU og EEA.området. Sidestilles med Svanen.
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Nettopris - På disse varer gives ingen rabat.
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NF. Er en miljøcertificering som udformes af AFNOR
Certification. Mærket viser at produktet er et
kvalitetsprodukt som samtidig indebærer en mindsket
miljøpåvirkning og opfylder visse økologiske kriterier.
UTZ certificeret. Mærkning for holdbart jordbrug for kaffe,
kakao og te. UTZ lærer bønderne holdbare arbejdsmetoder
for miljø og mennesker.
Austrian Ecolabel. Østrigsk miljømærkning som tager
hensyn til hele produktets livscyklus fra råvare til affald.
ECO CERT. Miljømærkning med oprindelse i Frankrig, som
fokuserer på holdbar produktion. Mærket anvendes fortrinvis
på levnedsmidler, kosmetik, parfume og tekstiler.
BPI - Biodegradable Products Institute
Nordamerikas førende certificeringsprogram for biologisk
nedbrydelige produkter, forbrugsvarer som f.eks. emballage,
beholdere og poser.
Astma och allergiforbundet. Symbolet er en
sundhedsmærkning. Produkterne anbefales af Astma- og
allergiforbundet. Det siger intet om produktets miljøpåvirkning.
Returpilene viser at produktet kan genbruges. Er ikke et
miljømærke med en kontrolorganisation.

Levnedsmiddelgodkendt. Produkter som er godkendte til
kontakt med levnedsmidler.

