
We all take careWe all take care
Tillsammans har vi ett gemensamt mål
- att arbeta för en renare värld



Att tänka miljövänligt är inte nytt för oss.
Vi har kommit en lång väg för en hållbar  
utveckling och vi kommer att fortsätta att 
hålla oss på den.

Med ansvar för  
framtiden

Vad innebär vårt miljöengagemang för dig?
- Jo, att de produkter du använder är utformade för ett maximalt 
rengöringsresultat. Att vår produktion, våra processer och logistik 
har optimerats för så låga miljöpåverkan som möjligt. Helt enkelt – 
att vi tar vårt ansvar för miljön åt dig.

“We all take care”
Freudenberg Group - där Vileda Professional är en del - har haft 
en tydlig hållbarhetsstrategi i många år. Redan år 1889 startade 
företaget ett program för alla anställda som innehåller flera frivil-
liga sociala och välfärdstjänster.

2003 lanserades ”We all take care”, detta för att uppmuntra varje 
medarbetare att bidra med idéer och förslag vad gäller att förbättra 
säkerheten på jobbet, förbättra miljön för både kollegor och gran-
nar i närområdet där vi verkar.

Vi är fullt medvetna om att hållbarheten är en pågående process, 
att man aldrig blir färdig utan måste hela tiden utvecklas  - som 
företag uppmuntra vi alla våra anställda att utmana oss att hela 
tiden göra oss som företag bättre.



Starkt engagemang  
ger resultat

Varje dag är en ny chans till att göra ett aktivt val för miljön. Vi kan stolt säga att vi investerar 
för framtiden efter som vi varje år investerar stora pengar på att minimera energiåtgång,  
spill och andra saker som påverkar miljön negativat.  

Vi investerar för att minimera vår miljöpåverkan!
Swep fabriken i Salo, Finland är ett bra exempel.  
Vi investerar årligen 10-15% för att minimera miljöpåverkan. 

Här kommer några exempel - från litet till stort:
 Byte till LED-lampor, 
 Fjärrstyrning av värme, byte av termostater, ny 

värmepump och kylanläggning
 Installation av värmeåtervinning vid både värmebehan-

dling och laserskärning av moppar
 Installations av energimätning av tillverkningsprocessen

Detta har gett oss en positiv energi påverkan - vi tillverkar 
idag 33 % mer moppar per använd Mwh.

Nästan 30% mindre spill på två år i Wettex fabriken!
Att producera en Wettex-duk kan tyckas vara lätt men bakom 
den enkla duken ligger en komplicerad process.

För att ge en enkel förklaring så brukar vi likna tillverknin-
gen av Wettex vid att baka bullar. Om jästen är för varm så 
dör den – samma effekt har viskosen, den måste ha en per-
fekt mognad. För mycket mjöl ger stenhårda bullar, samma 
påverkan har bomullen och viskosen i vår duk. 

Investeringen i en ny ”bomullsriv” under 2015 och använd-
ing av nya generationens viskos har gett resultat. Vi kan stolt 
säga att vår kvalitet nu är mycket jämnare. 

Det tillsammans med andra åtgärder har lett till att vi min-
skat vårt spill med hela 30 % bara de två senaste åren.



Minimizing our 
”Foot Print”

Vi minimerar det ekologista fotavtrycket - ”Foot print”.
Vi strävar alltid efter att erbjuda produkter med mindre miljö-
påverkan under hela livscykeln. För oss som producent innebär det 
att vi ständigt är på tå för att förbättra oss. Varje år investerar vi 
stora pengar på att tänka och agera miljösmart. 

Vi optimerar det ekologiska fotavtrycket - för oss är det säljklart:
 att våra produktionsanläggningar inte använder farliga ämnen 

och att både vi och våra råvaruleverantörer uppfyller REACH 
(Registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier).

 att vi fortsätter att minska energiförbrukningen i våra  
produktionsanläggningar.

 att vi fortsätter att optimera produktionen så att vi minskar 
onödigt spill.

 att vi använder återvunnet material så ofta vi kan.
 att våra produkter är 100% återvinningsbara antingen som 

material- eller energiåtervinning.
 att vi använder så lite förpackningsmaterial som möjligt.
 att vi minimerar transporterna så mycket som möjligt
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material

Produktion
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material

Att äga sina egen produktionsanläggning  har många fördelar. Vi har en mycket bra översikt 
och tar fullt ansvar över hela process. Vi kan snabbt sätta in åtgärder som minimera vår miljö-
påverkan.
   Att tillhöra den familjeägda koncernen Freudenberg Group ser vi som en ytterligare positiv 
effekt. Våra ägare ställer mycker tuffare krav på oss än vad myndigheter gör. Det är bra både 
för oss och miljön.



Maximizing our 
”Hand Print”

Användning

Lång  
livslängd

Avfall/ 
Återvinning

Hur hjälper våra produkter dig att vända den negativa 
miljöpåverkan till en positiv miljöpåverkan - maximera 
handavtrycket:

 Slitstarka produkter: Lång livslängd minimerar förbrukning av 
energi och råmaterial och minskar avfallet.

  Bevisad effektivitet: Mikrofiber av högsta kvalitet som rengör 
med bara vatten - minimerar användning av kem

  För-preparering: Minimerar användningen av vatten och kem
  Tvätta rätt: låg temperatur sparar både energi och moppen
  Minminera behovet av produkter:  

Swep Duo - dubbelsidiga moppar halverar behovet av moppar. 
Vik dukarna och hitta en nya rena yta på samma duk - det kan 
mer än halvera behovet av dukar.  
Att behovet det totala behovet av moppar och dukar minimerar 
förbrukning av energi och råmaterial och minimerar energiåt-
gången  både vid tvätt och transport.

  Svanmärkning: 36 av våra produkter möter Svanen´s strikta krav 
- både på kvalitet och miljö.

Att göra en positiva miljöpåverkan ligger i dina händer! Vi erbjuder dig våra högkvalitativa  
produkter, redo att användas med så låg miljöpåverkan som möjligt. Vi lovar dig att om du  
väljer oss, då vet du att vi under tillverkningsprocessen har minimera det ekologiska fotavt-
rycket så att du kan maximera ditt ekologiska handavtryck. Varje dag kan du göra en skillnad 
för miljön!



Miljön finns med som en grön tråd genom hela processen - från oss själva, till val av råvaror, 
tillverkningsprocess och till sist hur våra produkter används och återvinns.

1. RÅVARoR
Vi strävar alltid efter att använda råvaror som ger minsta möjliga 
miljöpåverkan. Råvarorna vi använder i våra produkter är i huvud-
sak i fast form, vilket är en fördel eftersom de inte reagerar lika 
flyktigt som vätska och gas. De avger heller inga farliga vätskor 
eller gaser när de förvaras eller används. Produkterna fäller heller 
inga färgpigmenten vilket är en förutsättning för att de ska kunna 
användas t.ex. ihop med livsmedel.

All användning av färgkemikalier är i linje med EU:s direktiv och 
de innehåller inga tungmetaller.

2. PRoDUKTIoN - CeRTIFIeRINgAR
De flesta produkter vi säljer tillverkar vi själva i våra egna produk-
tionsanläggningar. Ett fåtal produkter tillverkas hos våra partners 
som vi har ett tätt samarbete med. På våra produktionsanläggnin-
gar arbetar vi ständigt med att certifiera oss. Visste du till exempel 
att vår fabrik i Salo var ett av de första mindre företagen i Finland 
som klarade av att bli ISO 14001 certifierade?

Vår fabrik i Norrköping är certifierad enligt ISO 14001, ISO 
50001, och energiledningssystemet SS62 77 50. När det gäller vår 
största fabrik i Tyskland så är den både ISO14001 certifierad och 
deltar i Agenda 21.

Lika viktigt som miljön är, lika viktiga är kvalitén och arbetsmiljön. 
Vi strävar alltid efter att alla våra enheter ska vara ISO 9001 certifi-
erade och OHSAA 18001 samt AFS när det gäller arbetsmiljö.

Utöver de officiella certifieringarna så har vi även ett internt 
säkerhetssystem inom Freudenberg - FSS eller som vi säger; “Noll 
olyckor: Det handlar inte om statistik, utan om människor”.

Och självklart så Svanemärker vi så många av våra produkter 
som möjligt.

3. FöRPACKNINgAR
Vi försöker alltid att använda så lite förpackningsmaterial som 
möjligt. Men förpackningen behövs, både för att skydda produkten 
och optimerar transporterna. När det finns en möjlighet så min-
imerar vi användning av innerförpackningar.

Vi strävar alltid efter att göra förpackningarna så skonsamma 
mot miljön som möjligt. Våra produkter torrpackas vilket gör att de 
inte innehåller kemiska antimögelmedel.

4. TRANSPoRTeR
Med några få undantag tillverkas våra produkter i egna produktion-
sanläggningar i Europa. Lägg till att mer än 72 % av vår omsättning 
tillverkas i Norden, det ger korta transporter från fabrik till dig som 
kund.

5. ANVäNDNINg
Vi lägger ner mycket tid och resurser på att lära slutförbrukaren 
att använda produkterna på bästa sätt. På så sätt ser vi till att de 
råvaror som har använts vid tillverkningen används på det mest 
effektiva sättet och att den negativa miljöeffekten som städningen 
innebär minimeras. Denna process startar redan i planeringsstadiet 

– vilken produkt och metod löser uppgiften bäst? Ytan ska rengöras 
effektivt, men skonsamt, så att ytan görs ren utan att den slits.

Våra 1+2+3 koncept hjälper dig att hitta rätt produkt till rätt up-
pgift. Rätt val minimerar användning av kem, vatten, material, mm.

6. LÅNg LIVSLäNgD
De flesta produkterna vi tillverkar har en lång livslängd. Lång ivs-
längd minimerar energi- och råvarukonsumtinen, på samma gång 
som avfallshanteringen blir mindre. Följer du våra rekommenda-
tioner så klarar t.ex. MicroTechmoppen upp till 1000 tvättar och 
mikrofiberdukarna ca 900 tvättar. Lägg till att om du viker duken 
rätt (upp till 8 rena ytor) så kan en och samma duk användas till 
många ytor, det leder till färre inköp och mindre avfallshantering.

Lägg också till att våra produkter lämpar sig till förpreparering. 
Förpreparering minimerar användning av vatten och kem samt gör 
städningen mer ergonomisk. Det är bra för både dig och miljön.

7. ÅTeRVINNINg
Vi strävar efter att skapa så många återvinningsbara produkter som 
möjligt. Mindre lämpliga material är i vissa tillfällen nödvändiga 
för produktens egenskaper. 91 % av våra produkter kan återvinnas 
antingen som råmaterial eller energi. Resterande 9 % måste depon-
eras, men dessa produkter innehåller inga farliga ämnen som
kan läcka ut i miljön.

Hjälp oss att återvinna våra produkter på bästa sätt. I återvin-
ningsguiden finner du våra rekommendationer produkt för produkt.



Vad innebär en Svanenmärkning?
Innan en produkt kan blir Svanenmärkt kontrolleras produkten så 
att den uppfyller Svanens kriterier. Processen är omfattande. Allt 
om produkten ska dokumenteras - hela vägen från råvara, under 
tillverkningsprocessen till den färdiga produkten.

Svanen - ett bevis på hög kvalitet
Svanen organisatione tar sitt ansvar på allvar, de gör kontroll-
besök på våra produktionsanläggningar och de ställer tuffa krav på 
oberoende laboratorietester både vad gäller kvalitet och effektiv-
itet. Här nedan kommer en lista på de olika oberoende testerna 
som en produkt måste klara av:

 Damm- och smutsupptagningstest
 Bakterieupptagningstest
 Absorptionsförmåga
 Test av slitstyrka/hållbarhet

Men det är inte slut där
Utan det är även viktigt att kunna 
bevisa hur produkten används med 
minimal miljöpåverkan och hur den 
tas tillvara på bästa sätt, när det är 
dags att återvinna den.

De viktigaste kriterierna „Städredskap mikrofiber“
Svanenmärkta produkter ska uppfylla stränga krav på ingående 
material, miljö- och hälsoegenskaper samt  kvalitet och effektivitet. 
Produkterna ska:

 Ha en hög rengöringseffekt utan bruk av rengöringskemikalier
 Vara hållbara (minimera slöseriet med råvaror)
 Ha ett begränsat innehåll av miljö- och hälsoskadliga ämnen
 Bidra till lägre utsläpp till luft och vatten
 Vara skonsamma mot underlag/ytan som städas.

Svanen - din garanti för 
miljön och kvaliten

Mer att läsa om Svanen och de olika kriterier för Svanenmärkta städredskap och städtjänster hittar du på www.svanen.se.

Med 7 st dukar och 29 st Svanenmärkta moppar ligger vi i framkant 
och det är vi mycket stolta över. 

Bland mikrofiberdukarna hittar du MicroRoll och MicronQuick 
samt MicronQuick utbildningsduk. 

När det gäller moppar så är nästan samtliga Swep Duo och Single 
moppar svanenmärkta. Även interiörmopparna MultiDuster och 
Handmoppen är svanenmärkta. 

Vi hoppas i framtiden kunna presentera ännu fler Svanenmärkta 
produkter - senaste nytt om vår svanenfamilj hittar du på vår 
hemsida.

Vår svanenfamilj växer
Vi försöker hela tiden utöka vår Svanenfamilj. 
Senast ut är Swep Duo MicroFinn, en mopp 
som erbjuder bästa mikrofiberrengör med 
lite mer absorbtion men framför allt ett jämt 
resultat från första tills sista metern.



Vileda Professional 
Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB 
Box 4013 • 203 11 Malmö, Sverige
Tel. +46 40 669 50 50
www.vileda-professional.se • vileda.professional.se@fhp-ww.com

Vileda Professional - en del av Freudenberg group
Vileda Professional är en del av Freudenberg Group, ett globalt familjeföretag med huvudkontor i 
Tyskland. Vi har försäljningskontor runt om i Europa och är väl representerade i övriga världen.  
Vileda Professional tillhandahåller innovativa rengöringslösningar och system för professionella 
användare inom alla städmiljöer - från sjukhus, skolor och kontor till hotell och restauranger.


