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Hvorfor vælge Svanemærket? 
Når du vælger Svanemærket, vælger du den mest miljørigtige 
løsning, der findes på markedet inden for dit produktområde.  
Med et fokus på miljø og bæredygtighed, der er støt stigende, 
er Svanemærket på knap 30 år blevet hele Nordens superbrand, 
der kendes af 9 ud af 10 forbrugere.  

I Abena støtter vi denne udvikling – og vi tror på, at Svanemærket 
i fremtiden bliver et stort konkurrenceparameter for virksomheder, 
der ønsker en bæredygtig rengøring. 
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Svanemærket 
– hele Nordens superbrand

Puri-Line – Abenas egen serie af miljøvenlige rengøringsartikler  
og -produkter, der er sammensat med fokus på miljø og kvalitet. 
Hele Puri-Line serien er svanemærket og findes i variationer med og uden farve og parfume.  
Det betyder, at du med Puri-Line vælger et unikt produkt, som tager hensyn til miljøet og  
din sundhed – uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Puri-Lines serie af produkter indeholder et bredt udvalg af rengøringsmidler og rengøringsrekvisitter.

Mopper og Klude
Som en nyhed finder du nu også svanemærkede mopper og klude i vores serie af 
Puri-Line produkter. Rengøringsrekvisitterne er i microfiber, der tilpasser sig overfladen,  
der gøres rent. De ultrafine microfibre tiltrækker støv, snavs, olie og fedtpartikler.  

Med Puri-Lines serie af rengøringsrekvisitter er du hermed sikret rengøring med  
skinnende rent resultat. 

Rengøringsmidler 
Puri-Line er Abenas egen svanemærkede rengø-
ringsserie. Vores rengøringsprodukter udvælges 
på baggrund af kvalitet såvel som miljøvenlighed, 
og Puri-Line, består udelukkende af svanemær-
kede produkter. Emballagen er fremstillet af min. 
95% genbrugsplast på udvalgte produkter. 

Puri-Line serien består af en bred vifte at forskel-
lige rengøringsmidler, der sikrer dig en svane-
mærket løsning til det, du har behov for. Produk-
terne uden farve og parfume, og en del af serien 
er desuden astma- og allergi certificeret.

I vores sortiment finder du produkter til tøjvask, 
maskinopvask samt løsninger til sanitet og daglig 
all-round rengøring. 

Alle rengøringsmidler i Puri-Line serien er sva-
nemærkede, og hver enkelt produkt har blandt 
andet bestået en række strenge krav til:

Alle mopper og klude lever op til Svanemærkets krav, herunder: 

Produktet giver en god rengøringseffekt af høj kvalitet,  
er skånsomt mod underlaget og har lang holdbarhed.  

At skrappe krav til kemikalier opfyldes – herunder, at der  
ikke må farves med kræft- og allergifremkaldende stoffer. 

At der på produktet skal fremgå information om korrekt brug. 

Svanemærkets krav til emballering og transport af varen. 

NEDBRYDELIG

Hvad er microfiber? 
Mopper og klude i Puri-Line serien er 

lavet af ultrafine microfibre og består 

af polyester og polyamid. Microfibrene 

konjugeres som fibre og spaltes i 16 tråde. 

Herved får fibrene en tykkelse, der gør dem 

tyndere end 1/100 af et menneskehår. Når 

de små, tynde microfibertråde samles til en 

klud, skabes et stort overfladeareal med 

mange hulrum, hvori skidt og snavs kan 

opsamles og fastholdes. Fibrene åbner sig 

op og afgiver smudset, når kludene vaskes 

ved min. 67 grader. 

vs.

Microfiber

Bomuld
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Siden 1989 har Svanemærket guidet den nordiske forbruger 
i at vælge miljøstærke løsninger. Svanemærkets formål er at 
mindske miljøbelastningen fra både produktion og forbrug. 

Derfor stilles der skrappe krav til alle faser af et produkt, der ønsker at blive miljømærket – lige fra 
råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering. 

Svanemærkningets fokus på hele produktets livscyklus giver dig vished om, at varen lever op 
til de højeste standarder inden for både miljø- og kvalitetskrav. Hermed bliver Svanemærket din 
garanti for, at du vælger et produkt af højeste kvalitet, der samtidig ligger helt i den miljømæssige 
top på markedet. 

                   Svanen er din vej til et grønt køb! 

Når vi i Abena tænker forretning, tænker vi også miljø. Vi har derfor altid Svanen med i vores  
overvejelser, når vi udvikler, producerer og håndterer nye varer i sortimentet. Du finder 
svanemærkede varer i mange af vores produktområder, blandt andet vores svanemærkede 
rengøringsserie, Puri-Line. 

Som en nyhed har vi udvidet Puri-Line serien, så du nu også finder svanemærkede mopper  
og klude i vores sortiment.
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Farvekodning 
Vores mopper er farvekodede. 
Dette er med til at sikre, at du 
ikke flytter bakterier mellem 
forskellige miljøer.
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Bionedbrydelighed, bioakkumulation og 
toksicitet for vandlevende organismer.

Produktets kvalitet og holdbarhed.

Overholdelse af kriterier til kemikalier, 
blandt andet i forhold til parfume og 
allergifremkaldende stoffer. 

At der på produktet fremgår information  
om korrekt dosering og brug. 

Svanemærkets krav til emballering og  
transport af varen. 
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