Våre symboler – Hjelp til å velge riktig
Vi vet hvor vanskelig det kan være å ta det riktige valget når man står overfor et kjempestort sortiment. Derfor har vi valgt å
bruke symboler i hele i katalogen for å gjøre det enklere og raskere for våre kunder å velge. I tillegg til våre symboler gir vi også
informasjon om internasjonale industri- eller markedsstandarder, godkjennelser, attester, samt annen leverandørinformasjon.
STAPLES symboler

Leketøy eller undervisningsmiddel med særlig pedagogisk
utforming.

Krav-merket - Produkter dyrket på økologisk vis etter
fastsatte kriterier.

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

Europabladet - EU symbol for økologisk jordbruk.
(Europabladet erstatter tidligere symbol for økologisk jordbruk)

Møbler/innredning – bestillingsvare med max 5
dagers leveringstid.

Rainforest Alliance - Arbeider for å bevare det biologiske
mangfoldet og for å skape holdbare inntektsmuligheter for
arbeidere og dyrkere. Reglene fastsettes i samarbeid med
lokale naturbeskyttelsesorganisasjoner.

Dette produkt er nytt i sortimentet.

EU-Ecolabel / EU-Blomsten - Felles miljømerking innenfor
EU og EEA området. Sidestilles med Svanen.
Bestillingsvare - Dette produktet er en bestillingsvare og
har derfor noe lengre leveringstid. Leveringstiden kan
variere mellom 2-14 dager, dessuten tilkommer frakt.

Easy on the planet - Dette produktet er en del av våres
“Easy on the Planet”-sortiment, og oppfyller
våre oppsatte kriterier. Les mer

EasyTree viser at produktet inngår i våres ”Easy on the
Planet” sortiment. Hver gang du kjøper miljøvennlige
produkter fra ”Easy on the Planet” sortimentet, doneres en
del av inntektene til ”Plant-for-the-Planet”, en global
bevegelse som kjemper mot klimaforandringer gjennom
utdannelse og planting av trær rundt om i verden.

Dette produktet bidrar til et mer stille arbeidsmiljø.

Bør ikke benyttes av barn under 3 år på grunn av
smådeler. Risiko for kvelning.

Viser at produktet oppfyller gjedende EU-lovgivning og
produktstandarder f.eks. hva angår sikkerhetskrav og
kjemikalieinnhold.

Fairtrade merket - En etisk og sosial merking med
fokus på menneskerettigheter.

Svanen - Dette produktet oppfyller kriteriene for
miljømerket Svanen. Kontakt oss for informasjon om
lisensnummer.
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Nettopris - På disse varene gis ingen rabatt.

Miljøsymboler & Internasjonale symboler
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God ergonomi - Ergonomiske produkter gjør det enklere
for deg og hjelper deg til at holde deg frisk.
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Informasjon - I våres informasjonsboks finner
du mer utførlig informasjon om bruken av
produktene, tips eller råd om pleie.
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NF - Er en miljøsertifisering som utformes av AFNOR
Certification. Merket viser at produktet er et kvalitetsprodukt
som samtidig innebærer en minimal miljøpåvirkning og
oppfyller visse økologiske kriterier.

Godt miljøvalg - Dette produktet er miljømerket og oppfyller
kriteriene fra Svenska Naturskyddsföreningen, SNF.

UTZ sertifisert - Merkingen for holdbart jordbruk for kaffe,
kakao og te. UTZ lærer bøndene holdbare arbeidsmetoder
for miljø og mennesker.

Forest Stewardship Council - Internasjonal merking av
råvarer fra skogbruk med kriterier som krever sosiale,
økologiske og økonomiske hensyn til skogbruket.

Austrian Ecolabel - Østerisk miljømerking som tar hensyn til
hele produktets livssyklus fra råvare til avfall.

Pan European Forest Certi ikation - Et europeisk
system til sertifisering av førstehånds familieskogbruk.
Kriterier for å utvikle god balanse mellom
skogproduktsjon, miljø og sosiale interesser.
TCO 03 m.fl. - Kriterier som er stilt av TCO, Svenska
Naturskyddsföreningen og Nutek for miljømerking av f.eks.
bildedskjermer, datautstyr, kontormaskiner og kontormøbler.

Cradle2Cradle - Kjemitekniske produkter basert på
ingredienser fra planteriket, dokumentert biologisk
nedbrytbare, samt ekstra skånsomme mot mennesker og
natur.
Der blauer Engel - Tysk miljømerking med kriterier
tilsvarende Svanen.
Energy Star - Amerikansk energimerking fastsatt av den
amerikanske naturbeskyttelses organisasjonen EPA.

ECO CERT - Miljømerking med opprinnelse i Frankrike, som
fokuserer på holdbar produksjon. Merket anvendes fortrinnsvis
på mat, kosmetikk, parfyme og tekstiler.
BPI - Biodegradable Products Institute - Nordamerikas
førende sertifiseringsprogram for biologisk nedbrytbare
produkter, forbruksvarer som f.eks. emballasje, beholdere og
poser.
Astma og allergiforbundet - Symbolet er en
sunnhetsmerking. Produktene anbefales av Astma- og
allergiforbundet. Det sier ingen ting om produktets
miljøpåvirkning.
Returpilene viser at produktet kan gjenbrukes. Er ikke et
miljømerke med en kontrollorganisasjon.

Godkjent for kontakt med mat - Produkter som er
godkjente for kontakt med mat.

