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God miljømerking er en selvfølge - en trygghet for fremtiden

Sharps miljømerkingsarbeid

Vi hos Sharp mener at det er svært viktig å utvikle vårt miljøarbeid. For å 
harmonisere med hele vår europeiske organisasjon, har vi nå tatt et nytt skritt 
for fremtiden gjennom Blå Engel-sertifiseringen, som av mange anses som den 
ledende miljømerkingen. Med sertifisering av våre produkter innen skriver- og 
skannerløsninger i henhold til miljøkriteriene for Blå Engel, oppfyller mange av  
våre produkter de nyeste og mest krevende bærekraftskravene.



Miljømerking
Som kunde er det på miljø- og CSR-området vanskelig å få 
et helhetsbilde over hvilke levetidsaspekter som er viktige 
å prioritere ved innkjøp av skriver- og skannerløsninger. Det 
kreves omfattende og tidkrevende arbeid for å følge opp 
relevante krav som stilles ved et innkjøp.  
 
Dokumenthåndteringsutstyr ble prioritert fra starten 
Vi vil hjelpe med å gjøre valget enklere og har 
valgt miljømerket Blå Engel, som i dag regnes av 
mange som verdensledende innen kategorien 
dokumenthåndteringsutstyr. Blå Engel, det første globale 
miljømerket, ble etablert i 1978. Noen år senere fulgte andre 
europeiske og ikke-europeiske land dette eksempelet og 
innførte egne nasjonale miljømerkinger. Allerede fra starten 
var dokumenthåndteringsutstyr en produktkategori som fikk 
høy prioritet. 
 
Harmonisering 
Flertallet av internasjonale miljømerkinger har siden 
harmonisert med Blå Engels høye kravnivå i sine egne 
miljømerkingskriterier, blant annet det nordiske Svanemerket 
og den japanske EcoMark-sertifiseringen. 

Forskning og kontroll 
Fokuset fra Blå Engel har blitt beholdt opp gjennom årene, 
og med aktuell forskning innenfor denne produktkategorien 
har det blitt stilt relevante og høye bærekraftskrav til 
dokumenthåndteringsprodukter. For å oppnå høy kvalitet 
i miljømerkingsarbeidet også, utføres det uavhengige 
inspeksjoner og de viktigste produktkravene følges løpende 
opp.

Veiledning og kunnskaper 
Med en kvalifisert miljømerking kan våre kunder få tydelig 
veiledning og tilgang til uavhengige tester om våre produkters 
egenskaper.

Lang erfaring innen miljøarbeid 
Vi har i mange år jobbet med det nordiske miljømerket Svanen 
og anser det som svært viktig å utvikle vårt miljøarbeid 
kontinuerlig. Nå har vi valgt å avslutte miljømerkingen 
med Svanen for å harmonisere med hele vår europeiske 
organisasjon, og vi har tatt et nytt skritt inn i fremtiden 
med Blå Engel-sertifiseringen*. Vi streber etter stadig å 
utvikle vår produksjon og våre produkter for å bidra til godt 
bærekraftsarbeid og hjelpe med å nå FNs globale mål.

Sertifisering gir 
trygghet
Sharp har miljømerket Blå Engel

Tre bærekraftsfordeler med våre skriver- og skannerløsninger:
      Innebygde smarte funksjoner 

      Lette å gjenvinne, takket være god konstruksjon 

      Lang levetid
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*Det kan forekomme unntak i produktserien.


