HAPPY & GREEN!
Vi tror på langsigtede forhold både hvad angår miljøet og hinanden. På den måde skaber
vi en bedre arbejdsdag for vores kunder, leverandører og medarbejdere.

VORES MILEPÆLE INDENFOR KVALITET,
MILJØ OG MENNESKERETTIGHEDER
Hos Rahmqvist har vi arbejdet aktivt
med at mindske vores negative miljøog klimapåvirkning siden vores første
miljøpolitik i 1989.
Som første firma i Sverige ISOcertificerede vi os både indenfor miljø
ISO 14001 og kvalitet ISO 9001 i
1996.

I 2015 underskrev vi UN Global
Compact, FN:s 10 principper for
menneskerettigheder, arbejdsret,
arbejdsretlige spørgsmål, miljø
og antikorruption. Det betyder,
at vi ud over at vi selv lever i
overensstemmelse med disse
principper, stiller vi også krav til
vores leverandører.

LANG LEVETID –
VORES PRODUKTFILOSOFI
Et skridt i retning af at reducere klima og miljøbelastning er ikke at bruge
så mange ressourcer. Vi fokuserer derfor på produkter af høj kvalitet med
lang levetid. Produkter, der måske ikke er de billigste i indkøb, men som vil
være økonomiske og ressourceeffektive at bruge i det lange løb. En filosofi,
der har gennemsyret vores forretning siden 1953.

RAHMQVIST’S BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS
Alle produkter er gennemtestet, og vi fravælger
dem, der ikke opfylder vores høje standarder
for kvalitet og miljøbæredygtighed samt sociale
aspekter.

Vi klima kompenserer for vores servicebiler
ved at støtte en vindmøllepark i Kina, et rent
udviklingsmekanisme projekt, der rapporteres
videre til FN.

Vi påvirker leverandører ved konstant at stræbe og
arbejde for brug af mere miljøvenlige materialer,
der kan genbruges. Vi stræber efter miljøvenlig
transport af pakker, og hvis muligt, undgår vi
luftfragt.

Vi bruger vedvarende elektricitet og genbruger alt
vores affald. Alle vores indkøb på hovedkontoret
og lageret er økologiske, hvor det er muligt.

VI GUIDER DIG TIL ET BÆREDYGTIGT VALG!
Gennem miljømærkninger guider vi vores kunder til et bæredygtigt produktvalg. I næsten 20 år har vi også haft
vores egen miljømærkning, Rahmqvist’s Green Choice, som vi mærker vores miljømæssigt tilpassede produkter
med, så vi på forskellige områder bidrager til et miljøvenligt alternativ.

Fra venstre: Svanemærket – Nordisk Ministerråds miljømærkning, EU-Blomsten – EU:s miljømærke, EU Organic
Farming – EU:s mærkning for økologisk jordbrug, godt miljøvalg - Miljøstyrelsens Miljømærke, FSC (Forest Stewardship
Council) – træ fra bæredygtigt skovbrug, Rahmqvist Green Choice – vores eget miljømærke.
Vi har produkter certificeret gennem RSPO – Roundtable on Sustainable Palm Oil, til bæredygtig dyrket palmeolie.

OMSORG FOR HINANDEN
Lige så vigtigt som det er at vi tager godt hånd om
vores miljø, så synes vi at det er vigtigt, at vi tager
hånd om hinanden.
Derfor er vi initiativtagere og grundlæggere
af Rahmqvist Foundation Centre, en stiftelse
som arbejder for at give udsatte børn i Alldays,
Sydafrika, en mere tryg opvækst og en mulighed
for uddannelse.
Efter et årelangt samarbejde
med WeForest, støtter vi også
agroforesty-metoden og har
plantet tusindvis af træer for at
mindske fattigdom og bidrage til
et bedre klima.
Desuden støtter vi flere organisationer og
projekter for at varetage vores sociale ansvar
og handle imod uretfærdighed og katastrofer.
For eksempel støtter vi organisationen Good
Sports, som arbejder for integration og fællesskab
gennem idræt, såvel som Sveriges Radios årlige
engagement i Music Assistance, som gennemfører
kampagner til velgørenhedsformål.

Happy Workday!

