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Þessi bæklingur er prentaður 
á umhverfisvænan pappír.

Norræni svanurinn
Umhverfisstofnun hefur umsjón með Svaninum á Íslandi. 
Svanurinn er opinbert umhverfismerki Norðurlandanna, 
stofnað 1989. Strangar kröfur Svansins tryggja að 
Svansmerkt vara er betri fyrir umhverfið og heilsuna. Með 
því að velja Svansmerkta vöru og þjónustu stuðlar þú að 
betra umhverfi og bættri heilsu fyrir þig og þína. 

Evrópublómið
Merkið var stofnað árið 1992 af framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins. Blómið er notað í allri Evrópu. 
Umhverfisstofnun hefur umsjón með Blóminu á Íslandi. 
Til þess að uppfylla kröfur Blómsins eru umhverfisáhrif 
vörunnar metin, til að mynda orkunotkun við framleiðslu 
eða umhverfisálag við notkun og íblöndun kemískra efna. 
Nánar á www.ecolabel.eu

Blái engillinn
Blái engillinn (Der Blaue Engel) er þýskt umhverfismerki. 
Þýsk yfirvöld ákveða innan hvaða vöruflokka er 
hægt að fá vottun. Viðmið merkisins eru þróuð í 
samvinnu við fulltrúa frá umhverfisyfirvöldum, iðnaði, 
neytendasamtökum ásamt öðrum hagsmunaaðilum og 
sérfræðingum. 
Sjá www.blauer-engel.de til nánari upplýsinga

Blái kransinn (Astma-Allergi Danmark)
Blái kransinn á vöru er staðfesting á því að innihald 
hennar er sérstaklega valið til að minnka hættu á ofnæmi 
hjá notandanum.
Nánar á www.astma-allergi.dk/den-bla-krans

Sjálfbærir skógar
FSC stendur fyrir The Forest Stewardship Council en 
það eru aðþjóðleg samtök sem voru stofnuð 1993 til að 
hvetja til ábyrgrar stjórnunar á skógum heimsins.
Nánar á us.fsc.org
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Upplýsingar um umhverfismerki er að finna á heimasíðu 
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VIÐ HUGSUM UM UMHVERFIÐ
Rekstrarland leggur mikla áherslu á vistvæna og umhverfis-
vottaða vöru. Með því að velja vöru og þjónustu með vottuðum 
umhverfismerkjum stuðlar þú að betra umhverfi og bættri 
heilsu fyrir þig og þína.

HREINLÆTISEFNI
Umhverfisvitund viðskiptavina okkar eykst sífellt og krafan 
um vottaðar vörur því samhliða. Í Olís | Rekstrarlandi bjóðum 
við m.a. hreinlætisvörur sem margar uppfylla skilyrði til 
Svansvottunar, opinbers umhverfismerkis Norðurlandanna, 
eða Evrópublómsins, umhverfismerkis Evrópusambandsins. 

Vænu efnin eru hjá okkur.

HÚÐVÖRUR
Húðvörur eru vottaðar Svaninum eða Evrópublóminu, líkt og 
hreinsiefnin. Fjöldi húðvara ber einnig vottun dönsku Astma- og 
ofnæmissamtakanna.

POKAR
Mikilvægt er að velja rétta pokann. Úrvalið er sífellt að aukast 
í niðurbrjótanlegum pokum og erum við hjá Olís | Rekstrarlandi 
að auka valmöguleikana fyrir okkar viðskiptavini, ásamt því að 
bjóða fjölnota burðarpoka. Við getum sérmerkt þá alla.

PAPPÍR
Hreinlætispappír er mikilvægur þáttur og oft stór liður hjá 
fyrirtækjum í að taka sín fyrstu skref í átt að umhverfisvænum 
innkaupum. Í góðu samstarfi við birgja okkar sem eru 
frumkvöðlar í sinni framleiðslu, bjóðum við fjölbreyttar stærðir 
og lausnir sem minnka notkun og draga úr kostnaði. 
Það skiptir máli að velja rétta pappírsþurrkuskammtarann.


