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Tre skäl till att välja Scaldia
med Hans Ekelund

En hållbar världsnyhet från Essity och Tork!

Är dina medarbetare redo för en olycka?

Nyfiber är framtidens hygienmaterial!

...och mycket mer!

Lär känna Cina på WORKSAFE



Centurions arv omfattar årtionden 
av forskning för ökad säkerhet 
och användarkomfort, ända från 
1800-talets gruvarbetarhjälmar till 
pansarhjälmar, motorcykelhjälmar och 
dagens sortiment av skyddshjälmar.

Centurion erbjuder ett komplett 
sortiment av personlig 
skyddsutrustning (PPE) för användning 
ovanför halsen, inklusive skyddshjälmar, 
skyddskepsar, hörselskydd och 
andningsskydd.

Stolt partner till Mips 
Förra året kunde Centurion stolt 
presentera sitt samarbete med det 
svenska hjälmsäkerhetsföretaget 
Mips.Samarbetet kombinerade 
Centurions arv och expertis med Mips 
innovativa teknik för förbättrad och 
branschledande säkerhet.Samarbetet 
omfattar mer än tre års forskning av 
Mips, med stöd från Centurion, som 
studerar data och olycksstatistik från 

industrin för att utveckla en bättre 
förståelse för vilka typer av olyckor 
som inträffar och vilka skallskador 
som uppstår som en följd av dessa.
Traditionella hjälmar är utformade för 
att skydda huvudet mot linjära stötar. 
Men den vanligaste typen av olyckor på 
arbetsplatsen är halk-, snubbel- eller 
fallolyckor, som löper mycket större risk för 
rotationsskador. Den patenterade Mips-
tekniken utvecklades med detta i åtanke. 
Forskningen resulterade i Nexus Extreme 
Mips – världens första industrihjälm med 
Mips Elevate Cradle.

Skyddshjälmen Nexus 
Extreme Mips 
Centurions Nexus Extreme Mips-
hjälmanvänder Mips Elevate Cradle, som 
möjliggör huvudrörelser på 10–15 mm i alla 
riktningar inuti hjälmen. Detta omdirigerar 
skadliga roterande rörelser som annars 
skulle överföras till huvudet, vilket kan 
orsaka traumatiska hjärnskador.

Centurion Safety Products grundades 1879 och har legat i framkant inom 
säkerhet ovanför halsen i över 140 år. Centurion designar och tillverkar 
världens mest avancerade och intuitiva huvudskyddssystem. De har 
skapats för att kombinera total säkerhet med maximal användarvänlighet 
så att användarna kan fokusera på sitt arbete.

CENTURION  
SAFETY PRODUKTER: 
VID DIN SIDA SEDAN 1879

Scaldia växer vidare
På SCALDIA har vi visionen att vara det självklara valet 
för våra återförsäljare som vill effektivisera sitt eget 
erbjudande och stärka sin konkurrenskraft.

PÅ SCALDIA erbjuder vi återförsäljare ett brett och 
växande utbud av produkter, starka varumärken och 
kompetent personal.  Vårt breda sortiment inkluderar, 
rengörings-, hygien-och förpackningsmaterial, person-
lig skydds-och säkerhetsutrustning, engångsartiklar för 
livsmedelsservice samt ett komplett utbud av
kontorspapper.

På SCALDIA är vårt uppdrag att vidareutveckla effektiva 
och miljövänliga distributionslösningar och erbjuda en 
funktionell och informativ e-handelsportal.

Genom att använda SCALDIAs pålitliga lösningar kan 
detaljhandelskedjor och återförsäljare tillhandahålla hög 
tillgänglighet för ett brett utbud av produkter
samtidigt som de minskar sina kostnader och
säkerställer de produkter som deras kunder efterfrågar.

SCALDIA fokuserar på att förenkla återförsäljarens
vardag – varje dag!

SCALDIA
-Återförsäljarens bästa vän

Nexus Extreme Mips överträffar befintliga 
säkerhetsstandarder och har tillverkats av 
förstklassig ABS, vilket ger hög prestanda 
och ett optimalt förhållande mellan styrka 
och vikt för bästa möjliga användarskydd 
och -komfort. Den har dessutom ett 
förstklassigt ”Twist 2 Fit”-spärrhandtag 
för förbättrat huvud- och nackskydd.
Mips-tekniken finns nu tillgänglig i
Centurion-hjälmarna Exceed och
Extreme.

Hans Ekelund 
Sales Director
Scaldia

1



Mer än 450 Moldex anställda på åtta europeiska platser utvecklar, producerar och 
distribuerar skyddsmaterial i enlighet med europeiska standarder.

Med några få undantag producerar vi alla våra produkter och komponenter själva. 
Det betyder att vi är oberoende av försörjningskedjor och kan ha ett direkt inflytande på 
tillverkningskvaliteten.

Människor över hela världen litar på säker och användar-
vänlig personlig skyddsutrustning från Moldex.

Med vårt ”Choose to reuse!” koncept främjar vi aktivt användningen av återanvändbara skyddsprodukter. 
Från påfyllningsbara hörselproppstationer till helt återanvändbara hörsel- och andningsskydd, vi har 
produkten som passar dig. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan minska både kostnader och avfall!

AirWave® Filter teknologi för FFP masker
AirWave® är en utvecklad veckad fi lterteknologi som gör det möjligt för varje FFP-mask att rymma 
en större fi lteryta än någonsin tidigare – vilket resulterar i ett extremt lågt andningsmotstånd och hög 
komfort. 

”Vår logotyp ’Choose to reuse’ är utformad för att på ett vänligt sätt uppmuntra 
användare att engagera sig i att driva ett hållbart beteende”, säger Roman Skov, 
vd på Moldex Europe. Fördelarna med att göra det är tydliga. Som i många 
andra scenarier, valet att återanvända produkter förhindrar inte bara onödigt 
avfall, utan minskar också de totala användningskostnaderna. ”De initiala högre 
utgifterna är avskräckande för vissa” säger Roman Skov, ”men redan från andra 
dagen och framåt får användarna eff ektivt njuta av vår premiummask, med ett 
högpresterande AirWave®-fi lter, till samma pris som en mindre bekväm ekonomi 
mask.”

Hur många gånger man kan använda en återandvändbar FFP mask beror i praktiken på olika faktorer, 
inklusive koncentrationen av damm, dimma eller rök. För de fl esta applikationer kan masker användas 
säkert under en period av fl era dagar. Filter prestandan kan till och med förbättras med tiden eftersom 
partiklar fångas upp av fi ltermediet; först när för många partiklar har fastnat börjar andningen bli tyngre. 
Även för en premium mask från Moldex med AirWave®-fi lter, är då detta ett tecken på att fi ltret måste bytas.

Är du redo?
Minska kostnaderna och förbättra ditt miljöavtryck.
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For a fossil free future

W
OO

D - PAPER - BIOGAS

by Stora Enso

The Paper

Vad definierar ett kvalitativt papper? Det ska 
vara smidigt, stabilt, snyggt … och helst göra 
något gott för planeten. Det har Multicopy koll 
på. På Nymölla bruk, där pappret produceras, 
omvandlas restvatten från produktionen till 
flytande biogas.

– Så länge det finns industrier kommer det finnas rest-
strömmar som behöver tas om hand på ett ansvarsfullt
sätt. Där ligger Multicopy och Nymölla bruk i framkant
– en biogasanläggning av den storleken kopplad till
 pappersindustrin finns inte någon annanstans i Sverige,
säger Erik Woode från energi företaget Gasum, samar
betspartner i projektet.

Varför flytande biogas? 
Just flytande biogas är ett flexibelt bränsle i den mening-
en att det kan användas precis som det är i tunga trans-
portmedel och för industriella ändamål – utan behov av 
exempelvis batterilagring. 

Flytande biogas genererar 90 procent lägre utsläpp än 
diesel. På Nymölla produceras så pass mycket att det 
kan driva 200 långtradare – varje dag, varje år. En hel del 
minskade koldioxidutsläpp, med andra ord.

Varför Multicopy?
Ett bra kontorspapper handlar inte längre bara om bra 
körbarhet, lång hållbarhet och snygga utskrifter. För 
många är det något mer som avgör. Ett papper som 
levererar allt det – och gör det med strävan om minsta 
möjliga påverkan på planeten. 

Multicopy kontorspapper 
–en biogasgenerator

uvex är en av Scaldias strategiska leverentörer av personlig skyddsutrusting. Med ett världskänt
varumärke och helägda fabriker i Europa, är uvex en av de stora tillverkarna av PSU. Några exempel 
på uvex produktionsanläggningar: Europas största handskfabrik i Lüneburg/Tyskland, Glasögonfabrik i 
Fürth/Tyskland, hörselproppar i Tyringe/Sverige och skyddsskor i Ceva/Italien 

På en marknad där nu priserna skjuter i 
höjden och leveranstiderna är orimligt långa, 
blir uvex en ännu bättre och mer relevant 
leverantör med sin produktion i Europa.
När många av våra konkurrenter har 
sourcing av sina produkter på andra sidan 
jordklotet, kan uvex erbjuda skor, kläder, 
handskar, glasögon, hjälmar och hörselskydd 
som är producerade i uvex egna fabriker 
i Europa. Vi har full kontroll på kvalitén 
på våra produkter och lägger dessutom 
massor av resurser på vårt hållbarhetsar-
bete. Detta berättar Jörgen Billgren som 
är försäljningschef på uvex i Sverige, 
och fortsätter;  uvex engagemang för att 
skydda människor inkluderar även ansvar 

för samhället och miljön. Som ett familjefö-
retag har hållbarhet stått i främsta rummet i 
företagets tankar och handlingar i många år. 
uvex har satt upp ambitiösa mål för miljön, 
ekonomin och samhället. I sina tillverk-
ningsanläggningar arbetar uvex hårt för att 
öka energieffektiviteten och gör allt för att 
bli koldioxidneutral inom en snar framtid. 
Höga kvalitetskrav på produkter kombine-
ras med utveckling av återvinningskoncept 
och användning av biobaserade material. 
Hållbarheten och långa livslängden för 
uvex-produkter hjälper till att minska avfallet 
och spara resurser. Under mottot ”protecting 
planet” presenterar uvex för första gången 
en komplett produktfamilj av miljövänliga 

produkter. Exempel på planet-produkter är: 
i-lite/i-guard planet glasögon, uvex 1 G2 pla-
net skyddsskor och uvex Bamboo TwinFlex® 
D xg skärskyddshandske.

I vårt samarbete med Scaldia är vi oerhört 
framgångsrika. Tillgången till hela återför-
säljarnätet gör att vi på ett effektivt och bra 
sätt får ut våra produkter på den svenska 
marknaden. Vi ser stora möjligheter att
ytterligare flytta fram våra positioner
tillsammans med Scaldia. Jörgen Billgren 
avslutar; med uvex får kunden kvalitet, 
säkerhet, hållbarhet och kompetens utöver 
det vanliga.

Vi på uvex har frågat några av Scaldias återförsäljare om varför man jobbar med uvex

 

 
 

Jag tycker om att jobba med 
uvex bland annat för att de 
tillhandahåller säkra, komforta-
bla och högklassigaprodukter. 
En leverantör med brett spektra 
och kompetens. Supporten och 
kontinuerlig utbildning håller 
oss uppdaterade om vilka regler 
och föreskrifter som finns ute 
i arbetslivet. Detta är ett lyckat 
koncept för oss för att kunna ta
marknadsandelar.
 

uvex är en leverantör som till-
handahåller produkter som är 
väl anpassade för våra kunder. 
Med ett nära samarbete hittar 
vi rätt produkter som både är 
anpassade för arbetsmomentet 
som genomförs men även med 
en ekonomisk tanke i grunden.
 

berättar...
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Kvalitet
Första Hjälpen är viktig, ibland livsviktig. Enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter skall Första Hjälpen utrustning tillhandahållas på alla 
arbetsplatser. Cederroth har lösningar som gör det möjligt för alla 
människor att ge Första Hjälpen utan speciella förkunskaper. 
Cederroth Första Hjälpen-produkter är säkra, funktionella 
produkter av hög kvalitet.

Funktion
Det finns många fördelar med att ha en fast Första Hjälpen- 
station. Den absolut viktigaste fördelen är att alla vet var Första 
Hjälpen utrustningen finns, i motsats till om man har lösa lådor 
eller produkter som gärna flyttas runt. En annan viktig fördel är 
att det är lätt att få en överblick över Första Hjälpen utrustningen 
och om den är väl påfylld eller inte. 

Lätt att använda 
Cederroth Första Hjälpen-stationer innehåller produkter för att 
kunna hantera flera typer av skador. Stationerna är lättöverskådliga 

och utformande så att det går enkelt och snabbt att hitta rätt 
produkt. Flera av Cederroth produkter går att använda till många 
olika behov, vilket skapar enkelhet och tydlighet. På produkterna 
finns det tydliga illustrationer vilket gör det möjligt för alla 
människor att ge Första Hjälpen utan några förkunskaper. 

Stationerna är enkla att fylla på, bakom varje produkt finns det 
röda dekaler som indikerar när en produkt är slut och vilket 
referensnummer produkten har. I den integrerade plåsterauto-
maten dras plåstren nedåt ur automaten för att undvika att man 
smutsar eller blöder ner övriga plåster.

Vad säger arbetsmiljöverkets föreskrifter?
Ur Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7 § 4, 5, 8 & 9 
avseende Första Hjälpen på arbetsplatser:
•  På varje arbetsställe skall finnas beredskap och rutiner  

för första hjälpen med hänsyn till verksamhetens art, 
omfattning och särskilda risker.

•  Vid alla arbetsställen skall det i tillräcklig omfattning finnas 
utrustning för första hjälpen. Utrustningen skall vara 
anpassad efter riskerna i verksamheten. Den skall vara 
varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt.

•  Anordning för ögonspolning ska finnas i omedelbar 
närhet av arbetsplatsen, spolning ska inledas omedelbart. 
Ögonspolflaskor ska bytas ut före deras utgångsdatum. 

Enkel att fylla på!
Röda dekaler indikerar när 
en produkt börjar ta slut 

och vilket referensnummer 
produkten har.

Cederroth Första Hjälpen stationer

ÄR DINA MEDARBETARE  
REDO VID EN OLYCKA?

Cederroth First Aid Station passar de allra flesta arbets- 
platser t ex byggnation, tillverkningsindustrin, verkstäder,  
lager, kontor och skolor.

Första Hjälpen-station för arbetsplatser med risk för 
brännskador och/eller som hanterar livsmedel, till exempel 
storkök, livsmedelsindustrin samt verkstad.

CEDERROTH 
FIRST AID STATION

Soft Foam Dispenser 
Cederroth Soft Foam Bandage Blue är ett elastiskt 
själv häftande plåster för maximal rörlighet. Med 
den smarta dispensern skär du enkelt av en lagom 
stor bit. Förbandet passar på alla typer av sår och 
sitter kvar även i vatten. 

REF 51011026

CEDERROTH 
FIRST AID & BURN STATION
REF 51011003

www.cederroth.com 76



Vem är du?
- Eva-Marie Nilsson heter jag, en 
mogen dam som arbetat här snart 
nog 25år. Mina intressen är många, 
men först och främst kommer 
familjen vilket omfattar man, barn 
och barnbarn och en liten hund 
vid namn Kajsa. När det gäller 
fritidsaktiviteter så är det golf som 
är det stora intresset, men även 
crossbox, styrketräning och långa 
sköna promenader.

Hur kom de sig att du började 
jobba med just detta?
-  Jag har genom åren haft många 
arbetsuppgifter, allt från sälj, inköp 
och senast som Produktchef inom 
Procurator. Jag har arbetat mycket 
med Facility och städprodukter. Jag 
fick tjänsten som produktchef 2011 
och i samband med detta så skulle 
vi utveckla KBM och komplettera 
KBM städmaterial med kemika-
lier. Detta fick jag då ansvar för att 

”Väljer man en KBM produkt så får man inte bara en kvalitets-
produkt utan även en produkt där vi tänkt hållbarhet hela vägen.”

Intervju med Eva-Marie som
arbetat med KBM i flera år
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driva vilket för mig kändes väldigt 
inspirerande, spännande och roligt. 
Det bästa är att jag fortsatt har 
förmånen att få lov att göra det.

Hur skulle du beskriva KBM för 
någon som inte känner till
varumärket sedan tidigare?
- KBM är ett varumärke som har 
ett komplett sortiment för daglig 
städ. Förutom kemikalier så finns 
det även städredskap, städvagnar, 
säckar och påsar, städmaskiner 
och problemlösare etc. Många av 
våra produkter är dessutom
miljömärkta inom alla
kategorierna.

Vad är unikt för KBM?
-  Vi säger så här, väljer man en 
KBM produkt så kan man vara sä-
ker på att man får en produkt som 
står för hållbarhet. Kemikalierna är 
t ex. tillverkade i Norden, innehåll-
er växtbaserade tensider. De har 
dessutom till största delen helt 
återvunnen plast i sina förpack-
ningar och minst  50% av kemika-
lierna är miljömärkta. Vi är under 
ständig utveckling och håller oss i 
framkant gällande hållbarhet och 
hållbarhetsarbete, det gäller inom 
alla områden för KBM. 

Vad anser du skiljer KBM från kon-
kurrenterna?
- Det viktiga för oss är att vi kan 
stå för det vi lovar. Väljer man en 
KBM produkt så får man inte bara 
en kvalitetsprodukt utan även en 
produkt där vi tänkt hållbarhet hela 
vägen. Vi arbetar inte mot andra 
utan mot de mål vi själv satt upp,  
där har vi kommit långt.

Hur jobbar KBM med hållbarhet?
- När det gäller våra egna
varumärken står hållbarhet alltid i 

fokus. Vi tittar exempelvis på olika 
råvarumaterial för produktens 
uppbyggnad, tillverkningspro-
cess, emballage och hur vi fraktar 
produkterna men även compliance 
och etik. Det är viktigt för oss att 
det är hållbart i alla led! Vi vill att 
våra produkter ska hålla länge och 
vill därför ha hög slitstyrka, effektiv 
dosering etc. – det vinner vi alla på 
i längden. 

Vår produktion ska vara i framkant 
för hållbarhet och aktivt bidra till 
en hållbar utveckling. Att överskri-
da planetens gränser innebär stora 
risker för vår framtid. 

Vi ska värna om vårt jordklot och 
våra medmänniskor och dra vårt 
strå till stacken för ett hållbart 
samhälle och friskare natur det är 
de vi ständigt strävar efter.

Allt i linje med FN:s globala mål för 
hållbar utveckling och det interna-
tionella klimatavtalet. 

Senaste nytt hos KBM?
- När det gäller kemikalier så har vi 
har det senaste året presenterat 10 
nya produkter bl a diverse pro-
blemlösare för specifika område 
men även tvättmedel för textilier i 
funktionsmaterial. 
Vi har sedan länge haft återvunnen 
plast i våra plastemballage så-
som  flaskor och dunkar. Det allra 
senaste är att vi även fått återvun-
nen plast  i våra sprayflaskor samt 
hinkar med tvättmedel.  Alla våra 
sprayflaskor har numera även ett 
skummunstycke.

Varför ska man välja städartiklar 
från KBM?
- Som sagt, väljer man KBM så kan 
vi garantera att man får en pro-
dukt som är kvalitativ där vi tänkt 
hållbarhet hela vägen så långt det 
är möjligt.
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Nyfiber är framtidens  
hygienmaterial

Mjukpapper som är producerat av nyfiber ger ett mer hygieniskt papper 
och ett papper som även förbrukar mindre resurser och har ett lägre 
koldioxidavtryck genom hela livscykeln; från skogen, genom produktionen, 
till användaren och till sist som energiåtervinning. Med andra ord behöver 
man inte kompromissa med behaglig kvalitet, produktsäkerhet eller  
hållbarhet när man väljer produkter av nyfiber.

HÅLLBARA RÅVAROR
Katrins nyfiberprodukter är en viktig 
del av en hållbar bioekonomi eftersom 
100 % av trädet används. Det mesta av 
virket är stockar (60 %) och används till 
träprodukter, som  konstruktioner eller 
möbler. Cirka 25 % av virket är massaved 
som används vid tillverkning av massa 
och andra bioprodukter. 15 % av virket är 
grenar och toppar som kan användas för 
att producera förnybar energi. 

NYFIBER SPARAR CO2

En toalettrulle av nyfiber har 20 % lägre koldioxidavtryck än en 
toalettrulle gjord av returfiber.* 

Genom att välja t ex kedjevikta pappershanddukar av nyfiber istället för 
returfiberhanddukar kan man minska sina CO2-avtryck med 41 %.**
*Källa: studie gjord av AFRY. Jämförelsen är gjord  mellan egna Katrinprodukter.

**Källa: Katrins förbruknings och CO2- kalkylator.

Vi kan hjälpa dig hitta en hygienlösning som är både  
miljövänlig och hygieneffektiv, anpassad efter dina lokaler. 

Det råder brist på återvunnet papper 
och det blir alltmer utmanande när det 
gäller tillgänglighet och kvalitet. Returfiber 
behöver ofta transporteras långa sträckor, 
medan nyfiber som Metsä Tissue 
använder kommer från nordiska skogar. 

Den nordiska skogen är dessutom större 
idag än den någonsin varit, tack vare 
långsiktigt och hållbart skogsbruk. Skogen 
binder kol under lång tid, både i träden 
som växer och i de träprodukter som 
tillverkas av dem.

HÅLLBAR PRODUKTION
När man gör pappersmassa av nyfiber 
används mindre energi jämfört med 
pappersmassa av returfiber. Endast en 
åttondel av energin behövs. Det används 
en tredjedel så mycket vatten och 70 % 
mindre kemikalier i produktionen.

Katrin är ett varumärke som tillhör Metsä Tissue. Metsä Tissue ingår i sin 
tur i Metsä Group, en av världens största skogsindustrikoncerner.

Vid tillverkning av mjukpapper av nyfiber utnyttjas över 90 %  
av råvaran. Detta kan jämföras med användningen av returfiber  
där endast cirka 60 % av råvaran utnyttjas, resten blir avfall  
som måste hanteras.

TILLVERKAT NÄRA MARKNADEN
Våra produkter tillverkas med närhet 
till våra råvaror och våra konsumenter. 
Lastbilarna som lämnar bruket är 
maximalt packade för att inte köra 
runt på onödigt mycket luft. Två viktiga 
delar, eftersom det minskar behovet 
av transporter och på så vis minskar 
koldioxidutsläppen. Vi strävar efter att 
hålla transportavstånden under 500 km 
från bruken där produkten tillverkas. Lokal 
produktion främjar dessutom den lokala 
ekonomin och lokala arbetstillfällen.

HYGIENISKT FÖR ANVÄNDAREN
Mjukpapper producerat av nyfiber är 
renare än papper producerat av returfiber, 
eftersom det inte är någon risk att 
föroreningar från tidigare användning  
finns kvar. Därför är det mest hygieniskt 
och det bästa alternativet  

för handtorkning. Pappret har också längre 
och starkare fibrer och absorberar därför 
vätska mycket bättre. Det gör att papprets 
förmåga att mekaniskt ta bort bakterier 
ökar och att användaren snabbare blir torr 
om händerna. Dessutom behöver man inte 
använda lika mycket papper vilket gör att 
förbrukningen minskar.

När du väljer Katrin  
vet du att du gör ett klokt val.  
Katrin är Clean & Green! 
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En hållbar världsnyhet  
från Essity och Tork®

I Lilla Edet utanför Göteborg pågår 
produktionen från massaberedning 
till färdiga produkter dygnet runt, 
året om. Här tillverkas bland annat 
toalettpapper, pappershanddukar 
och centrummatat papper under 
varumärket Tork. Sedan januari 2022 
görs detta helt utan några utsläpp av 
fossil koldioxid. Genom att permanent 
ersätta naturgas med biogas och 
samtidigt välja certifierad förnybar 
el till produktionen blir Essity först 
i världen med en storskalig fossilfri 
produktion av mjukpapper.
– Vi vill bryta barriärer och sätta en ny 
standard för hållbar mjukpapperspro
duktion. Med minimerat koldioxid
avtryck och mindre miljöpåverkan kan 
våra kunder och konsumenter köpa 
hushålls och toalettpapper med en 

Genom att ersätta naturgas med biogas blir Essity först i 
världen med en helt fossilfri produktion av mjukpapper i 
stor skala. En världsnyhet som är resultatet av ett ambi
tiöst hållbarhetsarbete där Essity och varumärket Tork 
sätter en ny standard.

helt ny hållbarhetsprofil. Detta är ett 
viktigt steg av flera för bättre hållbar
het, hygien och hälsa, säger Christian 
Carlsson, platschef Edet bruk.

Stor nog att göra skillnad
Hygien och hälsobolaget Essity är 
idag världens näst största leverantör 
av mjukpapper för konsumenter 
och med varumärket Tork är bolaget 
störst i världen på mjukpapper för 
storförbrukare. Det betyder att varje 
framsteg inom hållbarhetsområdet 
får betydelse. Essity har utsetts till 
ett av världens mest hållbara företag 
och ambitionen för framtiden är hög. 
Edet Bruk har under lång tid utvecklat 
metoder för att använda varje resurs 
så effektivt som möjligt. Återvunnet 
papper används som råmaterial. 

Fiberslam som bildas när återvunnet 
papper tvättas används som bränsle 
i brukets panna och skapar ånga 
som torkar det nya pappret och även 
producerar el. Till och med askan som 
blir kvar kommer till användning som 
markstabilisering och kalktillskott i 
jordbruk. Här finns ett kretsloppstänk 
som genomsyrar allt. Bytet från 
naturgas till flytande biogas innebär 
minskade utsläpp av fossil koldioxid 
med 9 000 ton per år. Men arbetet tar 
förstås inte slut där.  
Koncernens mål är att nå netto 
nollutsläpp år 2050 och på vägen dit 
granskas och utvärderas varje pro
cess från råvara till färdig produkt. 

“Vi vill bryta  
barriärer och  
sätta en ny  
standard för  
hållbar mjuk-
pappers- 
produktion.” 

Tork PaperCircle® sluter cirkeln
På Edet Bruk består råvaran till 85 pro
cent av återvunnet papper som löses 
upp och tvättas för att ta fram använd
bara fibrer. Men idag är det många 
aktörer som vill arbeta med återvunna 
fibrer och det finns en ökande interna
tionell efterfrågan på returpapper. Att 
då skapa en ny källa till returfiber från 
en produkt som vanligtvis hamnar i 
papperskorgar och bränns upp är en 
stor fördel. Det åstadkom Tork med 
världens första tjänst för återvinning av 
pappershanddukar – Tork PaperCircle. 
För även om många papperspro
dukter har återvunnits tidigare, så har 
pappers handdukar varit ett undantag. 
Fram till idag har bara ungefär 1 pro

cent kommit tillbaka i kretsloppet.  
Nu finns en lösning.

40 procent mindre koldioxidavtryck
Den prisbelönta tjänsten innebär att 
företag och organisationer kan minska 
såväl mängden avfall som sitt koldi
oxidavtryck genom att ansluta sig.  
Medarbetare och besökare använder 
toalettutrymmena som vanligt, men 
slänger handdukarna i en separat 
papperskorg när de har torkat händ
erna. Städarna tömmer pappers
korgarna och förvarar de använda 
handdukarna separat på städvagnen 
innan de läggs i uppmärkta förvar
ingskärl. Istället för att brännas upp 
eller hamna på soptippen, fraktas 

pappershanddukarna till det lokala 
Essitybruket där de återvinns och blir 
nya produkter. På det viset återförs 
de i kretsloppet och blir en del av den 
cirkulära ekonomin. Förutom att minska 
mängden avfall med upp till 20 procent 
visar en livscykelanalys att Tork Paper
Circle kan minska koldioxidutsläppen 
från hanteringen av använda pappers
handdukar med minst 40 procent*.  
Är det något de senaste åren har lärt  
oss är det hur viktig god handhygien  
är för människors hälsa och väl mående. 
Med en fossilfri produktion och nya sätt 
att återvinna produkter som tidigare 
försvann ur kretsloppet blir det enklare 
att värna om såväl människor som 
miljö. Det lovar gott för framtiden.

*Resultatet från en livscykelanalys som utfördes av Essity Tork och verifierades av Svenska Miljöinstitutet (IVL) 2017, som visar potential för CO2ebesparing 
genom återvinning av använda pappershanddukar jämfört med nuvarande avfallshantering som går till förbränning med energiåtervinning. Livscykelanalysen 
är baserad på EUgenomsnittsförhållanden, där processerna som undvikits har tagits med i beräkningen. Uppskattning av avfallsminskningen är baserad på 
resultat från Tork PaperCircles pilotkunder i Tyskland och Nederländerna.

Återvinn istället
för att bränna upp
Genom att samla in
pappershanddukar 
och återföra dem i
kretsloppet minskar
koldioxidavtrycket.

Kundinitiativ
Tork PaperCircle

Tork PaperCircle® 

 reducerar 
koldioxidavtrycket för 

pappershanddukar 
med 40%*.

16 17



Regelbunden inandning av damm kan 
skada lungor och luftvägar. Sjukdomar 
kan uppstå relativt omgående men i 
många fall tar det 10 till 30 år innan 
man blir sjuk. Olyckligtvis, när man väl 
insett problemet, så är skadan redan 
skedd och det är svårt eller omöjligt att 
behandla.

SR 510 är ett högeffektivt P3-partikelfilter med 

extremt lågt inandningsmotstånd och tar bort mer än 

99,997% av föroreningarna i luften. Vårt partikelfilter 

skyddar dig mot alla typer av våta eller torra partiklar 

som kiseldioxid, koldamm, asbestfibrer, blyrök, 

oljedimma, mögel, bakterier, virus och radioaktivt 

damm. 

Samma partikelfilter för hela vårt produktsortiment 

såsom halv-, helmask och fläktassisterat.

Partikelfilter från 
Sundström tar bort 
mer än 99,997% 
av föroreningarna 
i luften
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Den färgade pappersserien för alla
typer av kontorsmaskiner!



Hur skiljer sig Worksafe från 
konkurrenterna?
- För oss som jobbar med vårt 
varumärke Worksafe så är det 
viktigt att alltid ha kunden i 
fokus. Därför lägger vi stor vikt 
på att vi ska ha den bästa pass-
formen på marknaden och hög 
kvalité på våra plagg.

Vad är unikt för Worksafe?
- Att alla våra byxor är i stretch.

På vilket sätt arbetar Worksafe 
med hållbarhet?
Vi tänker alltid hållbart. Vi desig-
nar utifrån ett hållbarhetsper-

spektiv, både i materialval och 
att plagget ska hålla under lång 
tid. Alla ingående komponenter 
ska hålla lika länge såsom tyg, 
dragkedja osv. På så vis ökar vi 
hållbarheten och plagget kan 
leva längre. 

Senaste Worksafe-nyheterna?
- Vi har precis lanserat en ny 
Light Stretchbyxa. Hela byxan 
är i stretch och har en fyr-
vägs-stretch i hela bakpartiet 
samt i knäna. Den finns i både 
dam-och herr och vi tror
verkligen på denna modellen.  

Berätta lite om dig själv
- Jag heter Carina Fagerlund 
men går oftast under namnet 
Cina. Jag jobbar för tillfället som 
tillförordnad Produkt chef för 
kläder på Procurator. Jag fyller 
60 i år och har vart i firman i 
hela 32 år. Jag jobbar mycket 
men när jag inte jobbar är jag 
med familjen, älskar att laga 
mat och resa. Har också nyligen 
blivit farmor till en fin liten kille.

Vad arbetar du med? 
- Jag är ansvarig för vårt fulla 
sortiment av vårat varumärke 
Worksafe. Det handlar om fram-
tagning av nya artiklar baserat 
på behovet från vår säljorgani-
sation och våra kunder. 
Utifrån dessa önskemål driver 
jag vidare nya produktutveck-
lingar och uppdatering av
befintligt sortiment.

Hur hamnade du här?
- Jag är från början utbildad 
undersköterska. Jag jobbade 
på ögonoperation men kände 
efter ett tag att jag ville ha en ny 
utmaning. Jag har alltid älskat 
form och färg och bestämde mig 
då för att plugga på Textilhög-
skolan här i Borås, så jag
växlade om helt och hållet.

Beskriv Worksafe för någon 
som inte känner till de sedan 
tidigare?
- Worksafe är ett mindre känt 
varumärke men med lika god 
kvalitet som de största
varumärkena som finns på 
marknaden. 

Lär känna Cina på...
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”För att du som kund till 
Worksafe prioriterar en 
bra passform”

Varför ska våra kunder välja 
Worksafe?
- För att du som kund till 
Worksafe prioriterar en bra 
passform, lång hållbarhet på 
plagget och en funktionell
design.
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Våra fyra
säljare

Daniel Ekelund
Här har vi Scaldias härliga säljare som arbetar i olika delar av landet. Du känner säkert igen dem eller
i alla fall minst en av dem. Vi har Brian i söder, Daniel i väst, Hasse i mellansverige och uppåt samt
Mourad som arbetar både som försäljnings teamleader och chef för vår affärsservice.

TRE SKÄL TILL ATT VÄLJA SCALDIA MED HANS EKELUND

• Som en del av OptiGroup
nyttjar vi vår storlek att
attrahera producenter av
välkända varumärken.

• Tillgänglighet är A och O och 
du väljer själv hur du vill lägga 
dina order. Ringa, maila, EDI, 
eller på vår E-handel.

• Samla dina inköp och spara 
både tid och pengar! Samtidigt 
minskar du på miljöpåverkan då 
vi kan koordinera leveranser.
Hos Scaldia hittar du mer än 
30.000 artiklar inom PPE,
Facility/Foodservice, Hygiene/
Städ, Emballage och
Kontorspapper.

Mourad Belkhir
Brian Madsen

Hasse Wilhelmsson

Sales Director Scandinavia

Hans Ekelund
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När du kontaktar vår affärsservice, oavsett om du ska lägga en order, fråga om en specifik artikel
eller vilken hjälp du än behöver så är det alltid någon av våra goa kollegor Sofia, Carita eller Cecilia 
på affärsservice du får hjälp av. Förutom att hjälpa våra kunder med litet som stort stöttar affärs-
service också våra säljare. 

affärsserviceMöt

Välkommen att kontakta oss
måndag - fredag 08:00 - 16:30*

Telefon: 020-555522
E-post: info.se@scaldia.com

Sofia

Cecilia

Carita

*Lunchstängt 12:00-13:00 fr.o.m. 1/1-2023

Och sist,
men inte minst.. har vi
vår marknadskoordinator
Linnéa som förutom att
ansvarat för Scaldias första 
magasin också alltid fixar 
med våran hemsida,
nyhetsbrev av alla dess 
slag, kampanjer, säljmate-
rial och stöttar våra leve-
rantörer med nya produkt-
bilder när det behövs. 

Linnéa Olsson 
23Marknadskoordinator
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