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Rent resultat. Rent samvete.
Gör dig redo för framtiden.

Hållbarhet är kanske inte alltid en
tydlig produktegenskap.
“Love It Clean” använder vi som
märkning för att lyfta fram våra
mest hållbara produkter.

SAVES NATURAL
RESOURCES

Rent resultat.
Rent samvete.
En hållbar ekonomi kommer inte att skapas av en slump, utan som ett direkt resultat av de
åtgärder som vi alla vidtar – både som företag och som användare. Vårt hållbara “r-sortiment“
bidrar till en minskad klimatpåverkan och det utan att göra avkall på resultatet.
“r” står för Responsibility, Resources, Recycled
Eller helt enkelt; vi tar ett stort ansvar för miljön genom att
minska förbrukningan av världens resurser. När du hittar en
produkt från Vileda Professional med “r” i namnet, då vet
du att produkten helt eller delvis är tillverkad av återvunnet
material.

”Love It Clean”
Vi är stolta över vårt arbete med att minska avfallet och öka
återvinning och vi vill att det ska synas. Därför har vi märkt
produkterna med en ”Love It Clean”-logga, så att du som kund
lätt ska se skillnad när du väljer att vara med och bidra till en
“renare värld“.
För att förtjäna märkningen ”Love It Clean” så måste flera
kriterier uppfyllas t.ex.förpackning, transporter, effektivitet,
etc.

Upp till 100 % återvunnet hushållsavfall!
För att enkelt visualisera så säger vi att r-MicroTuff Swift är
tillverkad av 2 st PET-flaskor men det stämmer inte riktigt.
Det som är sant, är att duken är tillverkad av 100% återvunnen plast av samma mängd som som finns i 2 st 0,5L
PET-flaskor. Plasten kan komma från alla typer av återvunnet
hushållsavfall - t.ex, förbrukade produkter, plastförpackningar,
plastpåsar, bubbelplast, krympplast och säkert en och annan
PET-flaska. Det som är viktigt att veta är att produkterna
innehåller förbrukade råvaror som används igen - det ger stora
CO2-besparingar och gör att mindre avfall bränns eller skickas
till deponi.

Beräkna din klimatpåverkan
En extern expertpanel har gjort detaljerade livscykelanalyser (LCA) av vårt r-sortiment. Med deras fakta vet vi vilken
påverkan våra produkter har under hela livscykeln. Valet av
råvara har stor betydelse vad gäller fotavtrycket. Att välja ett
återvunnet material gör en skillnad, då det räknas som noll (0)
påverkan på klimatet. För varje mopp eller duk du väljer ur vårt
r-sortiment så minimerar du växthuseffekten.

Tar vi en karting = 100 dukar av r-MicroTuff Swift så ger det
ett minskad utsläpp med 13.20 kg CO₂ e - vilket motsvarar 10
mils bilkörning.
Vill du veta vilken besparing du kan göra för klimatet? Gå in
på vår hemsida och gå till Klimatkalylatorn.

Hållbara och slitstarka produkter
Våra produkter är kända för att hålla en hög kvalitet med lång
livslängd - upp till 1000 tvättar. Den långa livslängden har
även det en stor positiv påverkan på klimatet. Detta är självklart svårare att räkna på, då varje kund själva styr över både
städ- och tvättprocessen.
Ytterligare en sak som minimerar klimatpåverkan är att våra
produkter många gånger är tillverkade genom unika och
patenterade tillverkningsprocesser. Vilket ger effektiva mikrofibrer som klarar av att ta upp både smuts och bakterier från
stora ytor - och det med bara vatten. Minimering av kem och
vatten i den dagliga processen har en stor positiv inverkan på
miljön - varje dag.

“Clean meets Green“
För oss på Vileda Professional och Freudenberg är det en
självklarhet att tänka hållbart. Vi är världsledande inom rengöringslösningar och vill tillhandahålla mer än bara produkter
som håller ytan ren. Rengöringen ska även bidra till en hälsosam värld.
Vill du veta mer om vårt arbete?
Scanna in QR-koden och du hittar
vår film för ”Clean meets Green”

Kontakta oss redan idag!
Vi hjälper gärna till att göra din städning grönare.

Since we
love it clean,
everywhere

100 % RECYCLED
MATERIALS
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