Miljön

Ren miljö
så väl som
rena mattor!

är en central fråga för oss
Vår målsättning är att hela tiden ligga i täten
och vi har den minsta miljöpåverkan i branschen.
Den som vill syna oss är välkommen på besök.

Vi har egen gasmack

Miljöanpassad anläggning
2005 flyttade vi till Stora Bernstorp
utanför Malmö i nya miljöanpassade
lokaler, ca 1500 kvm med bla egen
gasmack, toppmodern automatiserad
tvättanläggning där regnvatten
tillförs i tvättprocessen. Denna
anläggning är det första tvätteriet i
södra Sverige med Svanenlicens.

Miljöpolicy
Hr Björkmans Entrémattors miljöpolicy är ett
led i vår strävan att inta tätposition i branschen
beträffande miljöansvar och miljövänligt
handlande, både vad gäller våra tjänster/
produkter och hur vi framställer dem.
• Efterleva och/eller ligga
steget före gällande
miljölagstiftning
• Arbeta aktivt med
uppsatta miljömål
och därmed ständiga
miljöförbättringar
• Sprida kunskapen både
bland kunder, anställda
och leverantörer

Fordonen
Transporterna är vår största miljöpåverkan, därför sker samtliga ordinarie
leveranser med natur/biogasbilar.
För mindre leveranser har vi dessutom
en elbil.

• Nyttan för kunden ska
alltid vägas in

Telefon: 040-18 72 72

Vi tvättar naturligt med regnvatten
och dresserade bakterier
De bakterier vi använder i tvättvattnet är av samma typ som finns
naturligt i vattendrag. Skillnaden är att de är dresserade att äta viss
typ av smuts. Bakterierna matas med näring en gång i veckan.
Tvättmaskinens energi fås genom naturgas som både värmer
vatten och ser till att torktumlaren fungerar. Systemet är helt
slutet, vilket betyder att inget vatten lämnar kedjan. Upp till 98%
av vattnet används igen, resten dunstar. Det som tillförs är
regnvatten som vi samlar in från våra stora takytor och vidare ner
i en vattentank via hängrännor och stuprör. Det renade vattnet
håller 30 –35 grader vilket reducerar uppvärmningen avsevärt.
Även tvättmedelsdoseringen minskas med 60 procent

Hr Björkmans vattenrening
Tvättmaskiner

Ångpanna

Filter
Nergrävd
regnvattentank
Koppling

Nergrävda
reningstankar

Sandtank

Filtrering
genom
vulkaniskt
grus

Tömningsledning

Syresättning

Svanen kräver
begränsningar av
energiförbrukningen
för uppvärmning av
tvättvattnet, driften av
maskinerna, vatten- och

EMAS kräver att vi

ISO 14001

kemikalieförbrukning

årligen utarbetar

kräver ständiga

vid tvätt samt den

och publicerar

förbättringar i

miljöbelastning som

resultatet av

miljöarbetet.

förpackning och

miljöledningsarbetet

ISO 9001 kräver att

distribution av både

i en granskad

vi har utarbetat en

tvättmedel och textilier

och godkänd

handbok för hur

medför.

miljöredovisning.

vi arbetar.
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Telefon: 040-18 72 72
Fax: 040-18 72 29 • E-post: info@hrbjorkman.se
• www.hrbjorkman.se

