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Bra miljömärkning är en självklarhet - en trygghet för framtiden

Sharps miljömärkningsarbete

Vi på Sharp anser att det är mycket viktigt att utveckla vårt miljöarbete. För att 
harmonisera med hela vår europeiska organisation har vi nu tagit ett nytt steg 
för framtiden genom Blå Ängeln-certifiering, som av många anses vara den 
ledande miljömärkningen. Genom certifiering av våra produkter inom skrivar- och 
scannerlösningar enligt Blå Ängelns miljömärkningskriterier uppfyller många av 
våra produkter de senaste och mest krävande hållbarhetskraven.



Miljömärkning
Inom miljö- och CSR-området är det svårt som kund att få en 
heltäckande bild över vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga 
att prioritera vid inköp av skrivar- och scannerlösningar. Det 
är även ett omfattande och tidskrävande arbete som krävs för 
att följa upp relevanta krav som ställs vid ett inköp. 

Dokumenthanteringsutrustning prioriterades från start 
Vi vill hjälpa till att göra valet enklare och har valt 
miljömärkningen Blå Ängeln som idag räknas av många som 
världsledande inom kategorin dokumenthanteringsutrustning. 
Blå Ängeln, den första världsomspännande miljömärket, 
etablerandes 1978. Andra europeiska och icke-europeiska 
länder följde detta exempel ett antal år senare, och införde 
egna nationella miljömärkningar. Redan från starten var 
dokumenthanteringsutrustning en produktkategori som 
prioriterades högt.  
 
Harmonisering 
Flertalet internationella miljömärkningar har eftersom 
harmoniserat Blå Ängelns höga kravnivåer i sina egna 
miljömärkningskriterier, bland annat den nordiska 
Svanenmärkningen och den japanska EcoMark-certifieringen. 

Forskning och kontroll 
Fokuset från Blå Ängeln har bibehållits genom åren 
och via aktuell forskning inom denna produktkategori 
har relevanta och höga hållbarhetskrav ställts på 
dokumenthanteringsprodukter. För att även nå hög kvalitet i 
miljömärkesarbetet sker oberoende kontroller och löpande 
uppföljning av de viktigaste produktkraven.

Vägledning och kunskaper 
Genom en kvalificerad miljömärkning kan våra kunder få 
tydlig vägledning och tillgång till oberoende tester om våra 
produkters egenskaper. 

Lång erfarenhet av miljöarbete 
Vi har under många år arbetat med det nordiska 
miljömärkningen Svanen och anser att det är mycket viktigt 
att ständigt utveckla vårt miljöarbete. Nu har vi valt att avsluta 
miljömärkningen med Svanen för att harmonisera med hela vår 
europeiska organisation och har tagit ett nytt steg för framtiden 
genom Blå Ängeln-certifieringen*. Vår strävan är att ständigt 
utveckla vår produktion och produkten i sig, för att bidra 
till ett bra hållbarhetsarbete och hjälpa till med att nå FN:s 
Globala mål. 

Certifiering ger 
trygghet
Sharp har miljömärket Blå Ängeln

Tre hållbarhetsfördelar med våra skrivar- och scannerlösningar:
      Inbyggda smarta funktioner 

      Lätta att återvinna tack vare bra konstruktion 

      Lång livslängd
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* Enstaka undantag kan förekomma i produktutbudet.


