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I STRÆDERNE OMKRING RUNDETÅRN i det indre København går en anonymt udseende 58-årig mand rundt. 

Det er her, Jens Wandel bor, når han ikke arbejder som toprådgiver for FN i New York. Og det er hans base, når 

han drager rundt i Danmark på sin egen græsrodsmission: At gøre verden mere bæredygtig, nedefra og op.
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Kunne du tænke dig at GØRE EN FORSKEL PÅ DIT CO2-AFTRYK 
... og er bæredygtig produktion vigtig for dit magasin/fagblad?

Vi vil gerne hjælpe dig med at træffe de bedste valg for miljøet og tilbyder derfor at foretage en konkret udregning af 
forbedring af dit magasins/fagblads CO2-aftryk, hvor vi også kigger på format samt valg af papir og efterbehandling.

Eftersom vi alle ønsker at være ansvarlige i vores valg, tror vi på, at klimamålsætninger – og dermed kravene til  
miljø- og klimadokumentation – løbende vil blive skærpet. 

Stibo Complete har et ønske om at tage ansvar. For mennesker, miljøet og vores fælles planet.
Ansvarlighed gennemsyrer allerede vores værdisæt, og for os handler det om at se sammenhængen mellem  
virksomhed, samfund, mennesker og miljø og agere bæredygtigt og ansvarligt i alle de henseender, vi kan.

En CO2–beregning fra os giver dig mulighed for at træffe et bæredygtigt valg uden at gå på kompromis med design, 
kvalitet og pris. Nedenstående case vil nok vække din interesse og kan være udgangspunktet for en snak med os ...

Klimaberegning på Djøf  Tidligere papir Mere klimavenligt papir Besparelse %
Fremstilling af papir:  15.286 kg CO2 eq 6.119 kg CO2 eq - 60,0 %
Øvrige emissioner:   7.454 kg CO2 eq 8.379 kg CO2 eq + 12,4 % 
Total emission:   22.740 kg CO2 eq 14.498 kg CO2 eq I alt 36,3 %

 

 Du er meget velkommen til at kontakte os for en snak omkring  
 dine muligheder for et mere bæredygtigt magasin/fagblad.

 Claus Wichtrup  Michael Patrick Estø 
 +45 76 26 37 13  +45 76 26 37 11 
 +45 21 19 30 22  +45 26 88 08 84 
 CLWI@stibo.com  MIES@stibo.com

Vi tager ansvar hele vejen rundt 

Vi har også mulighed for at mærke dit magasin/fagblad med PEFCTM, Svanen, ClimateCalc og FSC®.

Du handler med ansvar for klimaet, når du køber tryksager produceret hos Stibo Complete. 

“

”

 Stibos udregninger af vores CO2-aftryk har været et helt centralt redskab i Djøfbladets  
 bestræbelser på at opnå en mere bæredygtig produktion. I samarbejde med Stibo har vi  
 brugt beregningerne til at finde en løsning, der har reduceret vores CO2-aftryk drastisk  
 – uden at det på nogen måde er gået ud over kvaliteten – og som faktisk også har givet  
 os en bedre økonomi på vores samlede produktion.

                                                                                                Dennis Christiansen, chefredaktør, Djøfbladet
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