
MILJÖINFORMATION



Vi på Rekal arbetar kontinuerligt 
med att minska vår miljö-
påverkan och arbetar med 
förbättringar inom alla delar av 
vår verksamhet.

I den här broschyren 
har vi valt att visa en 
del av vårt miljöarbete 
för transporter, energi, 
förpackningar och  
produkter.

I broschyren finns även tips som 
är kopplade till FN’s globala mål 
för hållbar utveckling.

Till sist vill vi 
också visa dig 
som kund hur du 
kan bidra!



PRODUKTER
DET HÄR GÖR REKAL: DET HÄR KAN DU  

SOM KUND GÖRA:
GLOBALT MÅL:

Rekal arbetar ständigt med 
produktförbättringar och ställer 
höga miljökrav på de råvaror som 
får användas i vår produktion.

Vi kan erbjuda miljömärkta pro-
dukter (märkta med Svanen, Bra 
miljöval och EU Ecolabel) 

Vi tillverkar fosfatfria produkter.  

Många av våra produkter har 
automatisk dosering för att inte 
överdoseras. 

Rekals produktion ligger i Sverige 
vilket gör att vi har full kontroll på 
vad våra produkter innehåller och 
hur de tillverkas. 

• Välj produkter ur vårt miljö-
märkta sortiment, de är tydligt 
uppmärkta i vår webbshop.

• Tänk på att dosera rätt, undvik 
överdosering.

• Välj leverantörer som är miljö-
certifierade.

• Välj produkter för avsett använd-
ningsområde, kontakta din lokala 
representant på Rekal. 

• Välj gärna koncentrerade pro-
dukter för att minska transporter 
och förpackningar. 

• Välj automatdoserade system 
när det är möjligt. 

Hållbar konsumtion och produk-
tion är en nödvändighet för att 

minska påverkan på klimat, miljö 
och människors hälsa.  

DET HÄR GÖR REKAL: DET HÄR KAN DU  
SOM KUND GÖRA:

GLOBALT MÅL:

Rekal är anslutna till FTI (förpack-
nings- och tidningsinsamlingen) 
som arbetar med att samla in 
förpackningar och återvinna i så 
stor utsträckning som möjligt. 

Vi sorterar avfall och lämnar till 
ett externt återvinningsföretag så 
att de kan återvinna materialet på 
det mest hållbara sättet.

I Rekals produktion används inga 
svarta förpackningar/förpack-
ningsmaterial då de är svårare att 
återvinna. 

Vi väljer förpackningar som lätt 
kan tas isär och återvinnas.  

Vi återanvänder förpackningsma-
terial från våra leverantörer där så 
är möjligt.

• Välj koncentrerade produkter 
som ingår i Rekals refill-system.
 
• Sortera avfall i så många fraktio-
ner som möjligt. 

• Köp ej produkter som är för-
packade i svarta förpackningar.

• Välj om möljigt hela förpack-
ningar för att undvika extra för-
packningsmaterial vid transport. 

En hållbar konsumtion och 
produktion innebär en effektiv 

användning av resurser.

Svarta förpackningar är svåra att 
återvinna. 

FÖRPACKNINGAR 





DET HÄR GÖR REKAL: DET HÄR KAN DU  
SOM KUND GÖRA:

GLOBALT MÅL:

Vi ställer krav på våra leverantörer 
av transportlösningar och använ-
der oss främst av transportörer 
som är miljöcertifierade och har 
ett dokumenterat hållbarhetsar-
bete. 

Vår distribution växlas gradvis 
över till fossilfria alternativ, i 
Stockholm körs en stor andel av 
våra varor av elbilar som laddas 
med el producerad av vatten-, 
vind-, sol- eller vågkraft.

Vår egen fordonsflotta uppfyller 
minst Euro 6 och vi har för närva-
rande två servicebilar som bl.a. 
körs på fossilfritt drivmedel (HVO). 

Vi arbetar kontinuerligt med att 
minska våra medarbetares kör-
sträckor genom ruttoptimering 
och systemstöd.

• Tänk igenom din beställning så 
det inte blir småleveranser.

• Välj förpackningsstorlekar som 
inte behöver brytas. 

• Välj Rekals koncentrerade refill-
produkter.

• Välj gärna pulverprodukter 
framför flytande för att minska 
transport av vatten. 

Minskade transporter 
ger mindre koldioxidutsläpp.

Minskade koldioxidutsläpp ger 
mindre klimatpåverkan.

TRANSPORTER

ENERGI
DET HÄR GÖR REKAL: DET HÄR KAN DU 

SOM KUND GÖRA:
GLOBALT MÅL:

För att minska energiförbrukning-
en deltar vi i ett lokalt projekt om  
energieffektivisering.   

Vi använder oss av el som är 100% 
förnybar. 

Vi har utvecklat ett tvättmedels- 
system för tvätt vid lägre tempe-
raturer (FL-systemet) 

Vi värmer upp våra lokaler med 
fjärrvärme och jordvärme.

• Stäng av elektriska apparater när 
de inte används. 

• Diska i lägsta möjliga tempera-
tur och i fulla maskiner. 

• Välj Rekals FL-produkter och 
tvätta vid lägre temperatur. 

Att välja hållbar energi innebär att 
tacka nej till fossil energi och välja 

förnybar i stället.

Förnybar energi kan produceras 
av naturen om och om igen.



Minska mängden 
transporter

Minska mängden 
fossila bränslen

Minska förpacknings-
material både från 
leverantörer samt ut till 
kund

Våra utmaningar

Miljöanpassa och 
miljömärka fler produkter



PAPPER/WELLPAPP PLAST
Förpackningsmaterial av papper eller wellpapp. 

Bra att veta:

-  Vik ihop och platta kartongen så mycket som 
möjligt innan den slängs.

- Minska förpackningsmaterialet genom att beställa 
hela kartonger. 

Tomma förpackningar som kapslar, flaskor, dunkar 
och hinkar. 
Korkar, spraypistoler och lock.
Sträckfilm och bubbelplast. 

Bra att veta:

-  Disk- och toalettborstar samt engångshandskar 
sorteras som restavfall.

-  Minska plastavfallet genom att använda Rekals 
refillsystem. 

METALL KEMIKALIER
Aluminiumformar

Bra att veta:

- Batterier och trycksatta sprayflaskor är farligt 
avfall och sorteras i separata avfallsbehållare. För 
hantering kontakta er leverantör för avfall och åter-
vinning.

Rester av disk- och torkmedel samt rengöringsme-
del och tvättmedel.

Bra att veta:

- Hantering av kemikalierester skiljer sig beroende 
på produkt. Vänligen kontrollera säkerhetsdatabla-
det för säker avfallshantering.  

AVFALLSINFORMATION 

Avfall ska alltid omhändertas enligt lokala renhållningsföreskrifter. 
Vid funderingar kontakta er avfallspartner.

Kliv uppför trappan! 
Sämsta alternativet är att lägga avfallet
på tipp (deponera). Det bästa är att genom 
planering och rutiner undvika att avfall alls 
uppkommer, men att det som ändå upp-
kommer har så liten påverkan som möjligt. 



Rekal Svenska AB
Box 2
646 21 Gnesta 

Kontaktuppgifter
Tel: 0158-339 00
Kundtjänst: 0158-339 00
Fax: 0158-369 48
Ordermail: order@rekal.se 
Övrigt: info@rekal.se

Besöksadress:
Kontor: Industrigatan 7, 646 35 Gnesta
Centrallager: Marielundsgatan 4, 646 34 Gnesta
Produktionsanläggning: 
Vackerby Industriväg 13, 646 34 Gnesta
 www.rekal.se


