Sæt dit aftryk
på verden ...
... med din næste tryksag
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Vi går foran med den
grønne omstilling
Hos Prinfo tager vi ansvar og del i den grønne omstilling. Det er vigtigt,
for klimaet er ude af balance, og vores valg kan gøre en forskel for de
næste generationer.
Med Svanemærket, FSC, ISO 9001/14001 og Grafisk CSR-kodeks. Alle er udtryk for
bevidste valg. Om at vælge miljørigtige produktioner og systemer til genanvendelse.
Om at have en holdning til, at virksomhedsdrift skal ske på et ansvarligt og bæredygtigt
grundlag. Om at være med til at værne om den verden, vi er en del af.
Vi arbejder hver dag med at optimere vores processer, og vi står på mål for indsatsen
ved årlige kontrolbesøg fra de organer, som udsteder vores certifikater. Sammen med
os kan du sætte dit aftryk på den grønne omstilling.

prinfo.dk

Nedbrydelig eller
genanvendelig?
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Der er mange, der taler om grøn omstilling,
om bæredygtighed, forurening, nedbrydelighed,
tungmetaller og skadelige kemikalier.
Det kan være svært at finde rundt og
navigere i mulighederne og de mange modeller. Fordi vi hos Prinfo har
arbejdet med den grønne omstilling i
mange år, har vi både indsigt og en klar
holdning. Vi kalder det GreenCare.
Grafisk produktion, som er forankret
i tankerne omkring sporbarhed og
samvittighedsfuld produktion, cirkulær
økonomi og ikke mindst genanvendelse. Det giver mening, og danskerne
genanvender gerne. Vi har tradition for
det og har såvel indsamlingsordninger
som anlæg til at sikre, at fx brugt papir

ikke bare forsvinder, men bliver til nyt.
Det handler ikke om at nedbryde – men
om at genanvende. Fordi det bidrager
til, at vi bruger mindre vand og energi
og reducerer CO2-belastningen.
Med GreenCare arbejder vi målrettet på
at udvikle den bedst tænkelige miljøadfærd og nedbringe mængden af CO2.
Vi forstærker tryksagens eget miljøregnestykke med køb af FN-godkendte
CO2-kreditter. Få indsigt i vores klimaberegninger, så du kender de reelle
fakta frem for snak og gode intentioner.

prinfo.dk
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Støt op om
verdensmålene

“Det skal være enkelt,
let og rigtigt at sende
sine tryksager ind i den
bæredygtige livscyklus.
Det kan du med
GreenCare...”
Stig Hoffland, Prinfo

Er din virksomhed også optaget af jeres rolle og dagsorden
for en bedre verden? Hos Prinfo hjælper vi dig med at
tage FN’s verdensmål alvorligt. Ansvarlig produktion – og
forbrug – er overskriften på mål nr. 12. Her sætter vi særligt
fokus og tager del i kampen for at sætte det rette aftryk
på verden. Med Prinfo GreenCare er du sikret, at hele
værdikæden af tryksager og kommunikationsmaterialer
er mærket og holder de bedste standarder.

prinfo.dk
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Mærk din tryksag
GreenCare er et samlet kodeks for miljørigtige og bæredygtige tryksager. En konsekvent
ramme for hver tryksag. Når du arbejder
sammen med os og stempler dine opgaver
med GreenCare, har du samtidig sikkerhed
for en lang række bæredygtige rammer og
tiltag:
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Det handler
om holdninger
Prinfo GreenCare er et udtryk for indsigt, ansvar og
holdning. Et miljøkoncept, der er baseret på effektfulde
mærkningsordninger og certificeringer, som indebærer
produktion på et ansvarligt og bæredygtigt grundlag.
Hos Prinfo har det miljømæssige ansvar længe stået højt på
dagsordenen, og vores tilslutning til certificeringerne er derfor
ikke ny. Se med her – så ved du, hvilket aftryk du er med til at
sætte i verden, når du vælger GreenCare.
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Svanemærket
Det officielle nordiske miljømærke,
som baseret på anerkendt
forskning og livscyklusanalyser
stiller krav, som sikrer de mest
miljøvenlige produkter og den
lavest mulige miljøbelastning.

•	At papiret er FSC-mærket, og der er styr
på oprindelse, sporbarhed og CSR.
•	At tryksagen er Svanemærket og lever op
til skrappe krav til livscyklus og kemikalier
•	At der er foretaget klimaberegning og CO2
kompensation
•	At tryksagen er produceret i Danmark på
et ISO 14001 certificeret trykkeri, der samtidig har tilsluttet sig Grafisk CSR-kodeks

FSC-mærket
(Forest Stewardship Counsil)
Det internationalt anerkendte
mærke, som sikrer sporbarhed
og kontrol med, at papiret er
genanvendt eller stammer fra
skove, som er drevet bæredygtigt.

ISO 14001
Den meget udbredte internationale
standard for miljøledelse, som
virksomheder kan lade sig
certificere efter. Standarden stiller
omfattende krav til troværdig,
miljømæssig ledelse og krav til
løbende forbedringer.

CSR
CO2 Klimakompensering
Med CO2-beregningsværktøjet
ClimateCalc, der bygger på den
internationale Green House Gas
Protocol og den europæiske
brancheorganisation Intergraf’s
standard for klimaberegning, foretager
vi beregning af den enkelte tryksags
samlede klimaaftryk og kompenserer
for CO2 belastningen ved køb af
CO2 kreditter.

CSR
Grafisk CSR-kodeks udstikker
rammerne for grafiske
virksomheders sociale ansvarlighed
i overensstemmelse med de 10
principper i FN’s Global Compact
vedr. menneskerettigheder,
arbejdstagerrettigheder, miljø og
antikorruption.
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Med Prinfo GreenCare kan du og din virksomhed tage del i den grønne
omstilling og sikre, at din trykte kommunikation kommer med i en vigtig livscyklus, hvor der er tænkt på sporbarhed, krav til produktion og til,
hvordan papiret fra din tryksag bliver genanvendt.

Læs mere på www.prinfo.dk

Prinfo er en landsdækkende kæde af grafiske virksomheder med en bred vifte
af kompetencer, hvor vi i et effektivt kvalitets- og miljøsikret samarbejde kan
løse næsten enhver udfordring.

