
Gør noget godt for fremtiden. 
 Og for jeres bæredygtige profil.

100% bionedbrydelige tryksager og emballage.

KLS PUREPRINT



—
Virksomheder som er kategoriseret som regn-
skabsklasse Store C eller Lille D  (u n der 500 
medarbejdere), skal fra den 1. januar 2018 leve 
op til de nye skærpede krav til CSR-rappor-
tering i Årsregnskabslovens §99, herunder et 
øget fokus på miljø og samfundsansvar. 

Det mener  
fremtidens forbrugere

Det mener Millenials Virksomheder skal  
allerede rapportere

90% 80%

95%
—
mener vi skal forbruge 
mindre for at bevare 
miljøet for kommende 
generationer

91%
—
mener at forurening 
og miljøet er det 
største problem vi 
står over for

—
mener at det er ok at 
virksomheder ikke er 
perfekte, bare de er 
 ærlige omkring det

90%
—
vil opfordre andre til 
at købe fra socialt og 
miljømæssigt ansvar-
lige virksomheder

—
mener at det er deres 
generations pligt at 
redde verden

74%
—
mener, at virksomheder 
skal holdes ansvarlige 
for at sikre at produk-
ter er sikre og sunde

70%
—
mener, at virksom-
heder skal holdes 
ansvarlige hvis de 
skader miljøet

Kilde: BBMG og GlobeScan. Fremtidens bevidste forbrugere kaldes Aspirationals, som udgør 40% af verdens 
befolkning. De er trendsættere og en stigende gruppe. Analysen er baseret på 21.000 interviews i 21 lande.

Kilde: Deloitte: Make it Märkbar. Millennials er forbrugere født i 1983 og senere. De udgør fremtidens største og 
mest købestærke forbruger segment.

McDonald’s
”Vi stiller høje krav til både vores egen virksomhed 
og vores leverandører om bæredygtighed. Da vi  fan   dt 
ud af, at KLS PurePrint kunne trykke vores bakke-
servietter 100% bæredygtigt og helt uden skadelige 
kemikalier og tungmetaller, var det ikke svært for 
os at beslutte, at det ville være det helt rigtige for 
McDonald’s og vores gæster. Vi er derfor gået over til 
PurePrint på bakkeservietterne i alle de nordiske lande 
og glæder os over, at vi er kommet endnu et skridt 
nærmere en helt bæredygtig virksomhed.”

Kim Bagdonas Jørgensen
Head of Media and Digital 
McDonald’s Danmark

Og de nye generationer går forrest!

Omverdenen kræver 
bæredygtighed som aldrig før. 

McDonald’s har som alle  
andre virksomheder en 
forpligtelse til at minimere 
vores påvirkning af miljøet.”
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Bæredygtighed gør en forskel Det mener Millenials

90% 80%75%
—
vil støtte brands og 
virksomheder der  
vil gøre en forskel

48%
—
siger at deres valg bliver  
påvirket af en producents 
eller et produkts miljøprofil

—
ønsker at høre mere om  
virksomheders indsats for 
større bæredygtighed

—
ønsker at blive indviet 
i virksomheders bære-
dygtigheds aktiviteter

Kilde: GlobeScan, SustainAbility og Miljøstyrelsen. Kilde: Deloitte: Make it Märkbar. Millennials er forbrugere født i 1983 og senere.  
De udgør fremtidens største og mest købestærke forbruger segment.

 Hummel
”I THORNICO er det vigtigt for os at tage ansvar. Bæredyg-
tighed er en naturlig del af THORNICO’s Company Kar ma-
filosofi, så da vi hørte om de krav, der stilles til Cradle to 
Cradle-tryksager, og de grundlæggende principper bag, var 
det naturligt at gå til KLS PurePrint. I THORNICO er vi derfor 
stolte af at kunne præsentere det nye katalog fra Hummel: 
Et katalog som er biologisk nedbrydeligt og dermed har 
genbrugt jordens ressourcer i en naturlig cirkulær proces  – 
og som har sparet naturen for 11 tons slagger.”

Stine Skou Christensen 
Executive Assistant 
THORNICO

Forbrugerne vil rigtig gerne vide mere om virksomheders og  
organisationers arbejde for en bedre og mere bæredygtig fremtid.  
Og de er klar til at lade det være afgørende for deres valg.

Brug det til at understrege 
jeres bæredygtige profil.

Det er ofte i jeres brochure eller på 
emballagen kunderne møder jer. 
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Genbrugspapir og  
affald til deponi

75% 25%
—
Når der fremstilles genbrugs-
papir, skal trykfarver m.v. fjer-
nes fra det gamle papir. Kun 
75% bliver til nyt papir

—
De sidste 25% indeholder 
skadelige kemikalier og tung-
metaller som skal deponeres 
som giftigt affald

Kilde: MiljøNet, Grafisk Arbejdsgiverforening og Miljøstyrelsen.

Stor stigning i  
astma og allergi

50%
—
er antallet af allergikere  
steget fra 1987 til 1994

Kemiske stoffer indgår i alt, hvad vi omgiver os med - for eksempel i 
kosmetik, maling, legetøj og elektronik. Kemi er en uundværlig del af en 
moderne hverdag, men udfordringen er at undgå kemikalier og tung-
metaller som kan skade mennesker og miljø.

PurePrint indeholder ingen former for tilsatte skadelige kemikalier 
eller tungmetaller.

“Vi har udgivet babykalenderen siden 2003, og i hver udgave har vi 
fortalt om skadelig kemi i forbindelse med småbørn. Men samtidig 
har der været kemikalier og tungmetaller i vores egen bog, som vi 
ikke kunne slippe for – selvom vi længe har haft et ønske om netop 
det. Så da vi hørte om KLS PurePrint og Cradle to Cradle certifi-
ceret tryk, var det endelig en mulighed for, at vi kunne ‘walk the 
talk’, og det var et helt naturligt valg for os.”

 Babykalenderen

Karsten Pers
Forlægger og forfatter til Babykalenderen  
i samarbejde med Dorte Fischer

100%
 —
er antallet af allergikere  
steget fra 1994 til 2005

Kilde: SIF og Astma-Allergi Danmark.

—
Samfundet kan spare store mængder affald til deponi, hvis man går over til bæredygtigt tryk.  
Et trykkeri af KLS PurePrints størrelse genererer årligt 750 tons skadeligt affald fra tryksagsproduktionen.750 tons

Vælg dem fra – én gang for alle.

Skadelige kemikalier og 
tungmetaller er en bombe 

under vores sundhed.
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Der har ikke hidtil været mærker som har kunnet garantere, at et produkt er 100% fri for 
tilsatte skadelige kemikalier og tungmetaller. Men det gør Cradle to Cradle. Der er nul 

tolerance over for indholdsstoffer der er giftige for mennesker eller miljø. 

Cradle to Cradle er ikke blot et produktmærke, men en certificering der analyserer hele 
produktets livscyklus. Hele virksomheden og alle råvarer skal derfor leve op til strenge 

krav om bæredygtighed på fem områder: Materialesundhed, genanvendelse, vedvarende 
energi, vandforbrug og social ansvarlighed. En væsentlig del af certificeringen er  

princippet om cirkulær økonomi.

KLS PurePrint er et af kun tre trykkerier i verden som er Cradle to Cradle certificeret.

”Som økologer har vi altid haft en dyb tro på og fascination 
af komposteringsprocesser og alle de andre biologiske kreds-
løb i naturen. Cradle to Cradle mærkningen passer rigtig 
godt til kredsløbstankegangen. Derfor samarbejder vi med 
KLS PurePrint. De har udviklet en bæredygtig trykmetode, så 
de kan producere tryksager, der kan spises uden mén, selvom 
det ikke kan anbefales at gå over til den slags kost.”

Aarstiderne

Svend Daverkosen
Landbrugs- og miljøchef
Aarstiderne

Kun tre trykkerier i verden har opnået certificeringen.

Der er gode miljømærker. Og så 
er der det eneste ultimative.

Cradle to Cradle
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For vi stillede to store krav: 
100% biologisk nedbrydeligt 

100% fri for skadelige kemikalier

Udviklingen af PurePrint har taget 
4 år – og kostet millioner. 

Målet var at blive verdens mest bæredygtige trykkeri. Det krævede, at vi udviklede 
et helt nyt produkt, som var 100% biologisk nedbrydeligt og 100% fri for skadelige 

kemikalier og tungmetaller. Det fandtes ikke.

Alt papir, trykfarver, lak og andre hjælpestoffer som vi på daværende tidspunkt 
benyttede, var de mest miljøvenlige og Svanemærkede. Men da de blev sendt til 

den omfattende analyse af indhold af skadelige kemikalier og tungmetaller, kunne 
intet af det godkendes.

Til et stort arrangement den 4. maj 2015 blev der trykket på knappen for det første 
PurePrint tryk. Det var den berømte Carlsberg plakat “Elephant Beer”, og med til 
at trykke på knappen var Carsten Hänel, CEO Carlsberg Danmark, Ida Auken, tidl. 

Miljøminister, MF og Helle Adelborg, Borgmester Hvidovre Kommune.

Den 4. maj 2015 lykkedes det

Missionen
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Den gode nyhed:

 Pandora
”Når man griber en tryksag 
med vores logo på, så står 
man med vores identitet i 
hænderne. For os handler 
det både om høj kvalitet 
og om en høj grad af 
ansvarlighed over for vores 
omverden, og det skal 
vores tryksager vise. Det 
kan Cradle to Cradle.”

Trine Pondal
Business Partner i GROUP ETHICS 
Pandora

Gær Mælk Kylling Tryk
Traditionel Økologisk/PurePrint

Prisen er altid en vigtig parameter. Markedsanalyser som blev gennemført før udviklingen af PurePrint 
viste tydeligt, at produktet ikke ville få den udbredelse det fortjener, hvis det var dyrere end andre trykte 

produkter. Vi ville gerne sikre PurePrint en så stor udbredelse som muligt.

Derfor blev et af de væsentligste krav i forbindelse med udviklingsarbejdet, at prisen skulle være den 
samme som almindelige tryksager. Og det lykkedes! 

Økologiske og 
bæredygtige 
produkter er 
som regel dyrere 
end traditionelle 
produkter.

Men ikke når det 
gælder PurePrint. 
Prisen er på 
samme niveau som 
traditionelt tryk.

MYTE #1 
“Jamen så er det nok dyrere!”

Mere bæredygtig uden omkostninger.
Prisen er den samme! 

PANDORA
ETHICS REPORT
2016
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Papiret i denne brochureStenpapir
Stenpapir er lavet af knust kalksten. Det er stærkt og vandtæt, 
men blødt og lækkert at røre ved. Det har aldrig set skyggen af et 
træ, og det koster ikke en dråbe vand at producere. Stenpapir er 
et bæredygtigt alternativ til almindeligt træpapir. Papirets tekniske 
egen skaber, herunder at det ikke påvirkes af vand, gør det meget 
velegnet til bykort, vandrekort og andre produkter, som skal bruges 
udenfor. Stenpapir fås i forskellige tykkelser til forskellige formål.

Græspapir
Græspapir er fremstillet af soltørret græs fra flerårige græsplanter, 
og blandet med træfibre for at sikre den nødvendige styrke og 
struktur. Græs er et meget bæredygtigt alternativ til papir frem-
stillet af træ. Papiret er Cradle to Cradle certificeret. Græspapir 
fås i tykkelser fra 85 g til 390 g.

Frøpapir
Markedsføring der kan plantes. Plantefrø er indarbejdet i papiret, som 
er bionedbrydeligt. Det betyder, at dine budskaber kan plantes og blive 
til blomster, træer, urter eller grønsager. Produktet er oplagt til direct 
marketing-kampagner, og der findes mere end 150 forskellige frøtyper.

Denne brochure er trykt på  
følgende papirkvaliteter:

 
Omslag:

180 g PurePrint Cardboard

Indhold:
150 g PurePrint Uncoated

Og de samme papirtyper som du plejer.

Kvaliteten er fuldt på højde 
med almindeligt tryk.

Det har været en generel opfattelse, at bæredygtigt papir er det samme som 
genbrugs papir, at det er lidt gråt og meleret og ser rustikt ud. Det gør det ikke mere.

Udviklingen af PurePrint har vist, at det kan lade sig gøre at få papir og karton som  
har samme kvalitet og samme udseende som almindeligt papir. PurePrint fås i alle 
 almindelige papirtyper, f.eks. som tredobbelt bestrøget silkemat, i en flot uncoated 

offset kvalitet og som karton.

MYTE #2 
“Så ser det nok meget genbrugsagtigt ud!”

 Cult
”I markedsføringen har det været vigtigt 
for os at understrege den økologiske vinkel 
samt at det er en æblevariant vi har lavet. 
Derfor fandt vi det oplagt at få udviklet et 
frøkort i biologisk nedbrydeligt materiale 
indeholdende æblefrø. Selve postkortet 
har i kraft af dets opsigtsvækkende egen-
skab givet os en unik mulighed for at fange 
forbrugernes opmærksomhed.”

Chris Frey Etefors
Trade Marketing Manager
CULT
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Det bliver mere og mere vigtigt, at emballagen understreger produktets og virksomhedens kvalitet og 
miljøbevidsthed. De første der fik øjnene op for denne mulighed var de økologiske og de mest bæredyg-
tige virksomheder. Men flere og flere er blevet bevidste om, at forbrugerne vælger produkter til og fra, i 
forhold til virksomhedens budskab om bæredygtighed.

Den sunde emballage
I de senere år er bevidstheden om indholdet af skadelige stoffer i specielt emballage steget betydeligt. 
Pressen har ofte artikler med budskaber som ”Emballage smitter maden med skadelige stoffer”, ”Kemi 
fra mademballage kan være skadeligt”, ”Giftstoffer i emballage overrasker danske virksomheder”.

Derfor bliver budskabet om, at emballagen er fri for skadelige kemikalier og tungmetaller, af større og 
større betydning for forbrugernes valg af produkt. 

 Bon Appetit Group
”Vi leverer convenience food til bl.a. supermarkeder og 
luftfartsselskaber, så vi har jo ikke mulighed for at stå 
foran kunden og selv fortælle dem, hvor meget vi lægger 
vægt på kvalitetsråvarer og bæredygtighed. Derfor er 
det vigtigt for os, at produkterne kommer i den rette 
emballage med det rette budskab. Og her er den Cradle 
to Cradle certificerede emballage jo perfekt.”

Dorte Rosenkrantz-Kavsman
Medejer og produktudvikler
Bon Appetit Group

Forbrugerne efterspørger emballage 
uden skadelige kemikalier.

Biologisk nedbrydelig emballage 
giver rigtig god mening.

Verdens første 100% biologisk  
nedbrydelige emballage

1716



Anbefalet af Danmarks Naturfredningsforening.

Fra traditionelt trykkeri til 
verdens mest bæredygtige. 

1946
—
Firmaet grundlægges

1996
—
ISO 9001 certificeret

1997
—
Svanemærket

1999
—
ISO 14001 certificeret

2008
—
FSC certificeret

2009
—
CO2 neutral – som 
det første trykkeri 
i Skandinavien

2010
— 
Første el-firmabil

Danmarks første 
el-lastbil

Bruger udelukkende  
el fra egen vindmølle

2012
—
Lægger klimavenligt 
hvidt tag på fabrikken

2015
—
Cradle to cradle  
certificeret

2016
—
Danmarks Naturfrednings-
forening anbefaler PurePrint

 Store miljømæssige resultater

Milepæle

28%
—
Reduktion
af el

74%
—
Reduktion i  
vandforbrug

100%
—
Rent
spildevand

68%
—
Reduktion
i fjernvarme
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Kære verdensborger

Der er sket noget det seneste år.

Det er som om, at rigtig mange danskere for alvor har fået øjnene 
op for klimaforandringerne, og hvilken betydning de har. Både for os 
selv, men især for vores børn og børnebørn.

I mange lande mærker man allerede de ødelæggende konsekvenser 
af klimaforandringerne. Oversvømmelser og orkaner truer menne
sker på livet, og tørke gør det svært at dyrke jorden og skaber sult 
og hungersnød. I de kommende år vil millioner af mennesker blive 
tvunget til at forlade deres hjem.

Det er et dystert billede. Men heldigvis er der en god nyhed: Vi ved, 
hvad der skal gøres!

Vi kan nemlig gøre noget for at klæde verden på til de klimaforan
d ring er, vi ikke kan forhindre. For eksempel kan vi bygge diger og 
dæmninger, der stopper oversvømmelser i opløbet. Vi kan etablere 
vandsystemer, der sikrer rent drikkevand. Og vi kan dyrke quinoa, 
hurtigtvoksende kikærter og andre afgrøder, som kan overleve tørke 
og give tiltrængt protein til sultne familier.

Mange lande mangler det forsvar, der beskytter os danskere mod de 
værste klimakatastrofer. Men vi er i gang med at ruste verden til et 
klima i forandring  og du kan også bidrage.

Tusind tak til dig, der støttede vores klimaarbejde i dag. Og til dig, 
der ikke var hjemme: Du har stadig chancen! Send et valgfrit beløb 
til 710017 via MobilePay – så gør du klodens børn en tjeneste.

Kærlige klimahilsner

Birgitte QvistSørensen
Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp

MobilePay
Send beløb til 710017

sms HÅB til 1911
Du støtter med 150 kr.

NETBANK
Reg nr. 4183 konto 7002300

WEB
www.nødhjælp.dk/håb

SÅDAN KAN DU STØTTE

Er du rigtig klimaklog, eller er du helt grøn?
 
Test dig selv i vores klimaquiz og deltag i konkurrencen 
om bæredygtige præmier til en samlet værdi af over 
25.000 kroner!

Test din viden om klimaet
klimaquiz.dk

Vegetar måltidskasser 
i tre måneder

10 gavekort
á 250 kr.

LUSHBUTIK

Weekendophold på 
Manon les Suites i København

Gavekort til  webshop 
værdi 5.000 kr.

10 gavekort 
á 500 kr.

Cykel til en 
værdi 5.000 kr.

Du kan vinde:

Mere end 150 visionære og bæredygtige virksomheder og 
organisationer er skiftet til PurePrint de sidste tre år.

KLS Pureprint A/S
Jernholmen 42 A
2650 Hvidovre

KLS Pureprint A/S
Klamsager 35
8230 Åbyhøj

+45 36 34 29 00
kls@kls.dk
klspureprint.dk

Dansk
Aktionærforening

Corporate logo

Vores corporate logo findes i tre ver-
sioner. 

Hvilken version af logoet der benyttes 
afhænger af layoutet og dermed dig. 

’PFA’ og ’PENSION’ er en fast enhed og 
må ikke skaleres i forhold til hinanden.

Placering af logo på billeder er tilladt. 
Det er dog vigtigt, at logoet altid frem-
træder tydeligt. Dette kan gøres ved at 
placere billedet med omtanke i forhold 
til logoet. Alternativt at lysne/mørkne 
billedet i det område, hvor logoet pla-
ceres.

Selskabslogoer

Til enkelte underselskaber i PFA er 
der udviklet eget logo. Her gælder der 
samme regler som for vores corporate 
logo. 

Disse logoer benyttes i kommunikation 
direkte fra selskaberne. Dog anbefales 
det, at vi, så vidt det er muligt, anven-
der vores corporate logoer.

2.1.1 VERSIONER

1.0 Fundamentet 
for vores identitet

2.0 Grundelementer
Logo

2.1.1 Versioner
2.1.2 Størrelse og placering

Farver
2.2.1 Primære farver
2.2.2 Sekundære farver

Typografi
2.3.1 Fonte
2.3.2 Anvendelse
2.3.3 Eksempler

Foto
2.4.1 Fotostil
2.4.2 Nonsense
2.4.3 No-nonsense
2.4.4 Billedbehandling
2.4.5 Billedbank
2.4.6 Undtagelser

Grafiske elementer
2.5.1 Ikoner
2.5.2 Grafiske elementer
2.6 Film
2.7.1 Tone of voice
2.7.2 Regler for tekster
2.7.3 pfa.dk
2.7.4 PFA Plus-ordbogen
2.8 Papirkvalitet
2.9 Formater
3.0 Trykte medier
4.0 Digitale medier
5.0 PowerPoint-præsentationer
6.0 Dialog
7.0 Brevlinje
8.0 Merchandise
9.0 Brug Livet Fonden

PFA
 D
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u
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0
1
1
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Hvem kan deltage
Er du i første ledighedsperiode, har du ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.
Du har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvis du er forsikret (medlem af en a-kasse) og:
a) er fyldt 25 år, og ikke har mere end 9 måneders sammenlagt ledighed, eller
b) endnu ikke er fyldt 25 år, og ikke har mere end 6 måneders sammenlagt ledighed.

Det er en betingelse for at kunne deltage i 6 ugers selvvalgt uddannelse, at dit uddannelsesniveau ikke er højere 
end en erhvervsuddannelse. Såfremt du har en uddannelse på højere niveau end en erhvervsuddannelse, og du  
ikke har anvendt den inden for de seneste 5 år, er du også berettiget til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Bedømmelse
Skolen udsteder AMU-bevis ved tilfredsstillende gennemførelse af kurserne.

Tilmelding
Tilmelding kan ske på www.hrs.dk/kurser under 6-ugers selvvalgskurser, hvor der er en elektronisk tilmeldings-
blanket for ledige. Når vi har modtaget din tilmelding, fremsender vi blanketten AR245, som skal altid udfyldes 
uanset hvilken én af kursuspakkerne, du vælger.

Kontakt os venligst på mail: kursus@hrs.dk eller telefon: 3386 2200, hvis du har yderligere spørgsmål til vores kurser.

Praktiske informationer

Her finder du os

Hotel- og Restaurantskolen
Vigerslev Allé 18
DK-2500 Valby

Tlf:: 3386 2200
Fax: 3386 2299
E-mail: hrs@hrs.dk
www.hrs.dk

Institutionsvejen

Cafévejen

Restaurantvejen

Sælgervejen

HR- og ledelsesvejen

Iværksættervejen

F&B Managervejen

30 dage

28 dage

30 dage

12-17 dage

12-17 dage

10 dage

18- 23 dage

Har du lyst til at styrke dine kompetencer, så gør brug af 
Hotel- og Restaurantskolens kursustilbud.
Vores kurser kan kombineres på mange måder, men vi har 
her skitseret syv muligheder.

Du kan vælge at tage 6-ugers-pakken (30 dage), som den 
er beskrevet. Du kan dog også vælge at præge pakken
i den retning, du gerne vil, ved at skifte kurser i pakken ud 
med andre kurser. Du kan også fravælge enkelte
kurser, hvis du ikke har fulde 6 uger.

Se alle kurser og kursusdatoer på www.hrs.dk under fanen 
Kurser eller se i Kalenderen.

6-ugers selvvalgskurser


