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Nordexia lanserar nu Nordex Green – en serie rengörings-
produkter med maximal miljöhänsyn!

Nordex Green är en serie Cradle to Cradle-certifierade rengöringsmedel som har minimal påverkan på miljön 
under hela sin livscykel. Produkterna är baserade på ingredienser som är hållbara, vegetabiliska, förnyelsebara 
och biologiskt nedbrytbara. Cradle to Cradle står för ett omfattande program för certifiering av produkter avseende 
användning av material och tillverkning. Programmet utvärderar en produkts säkerhet för människor, miljön och 
framtida livscykler. Fokus är på att använda säkra material som kan återvinnas som tekniska näringsämnen eller 
komposteras som biologiska näringsämnen. Självklart håller produkterna högsta kvalitet, och de är utvecklade 
enligt den senaste teknologin. Detta gör att vi nu kan erbjuda högkvalitativa, kostnadseffektiva produkter med 
egenskaper och funktion som garanterar bästa städresultat, samtidigt som produkterna har minimal påverkan på 
miljön, för en hållbar framtid inom städbranschen.

Samtliga Nordex Green-produkter är certifierade av Cradle to Cradle på guldnivå. Produkterna är också 
Svanenmärkta.

Nordex Green är en optimerad serie med sex rengöringsprodukter med maximal miljöhänsyn. Produkterna är 
formulerade för professionellt bruk och täcker huvuddelen av behovet inom städ och rengöring på invändiga ytor 
och inom sanitetsområden.

Nordex Green – ett komplett sortiment för hållbar daglig städning:

• högeffektiva produkter för effektivt städresultat
• Cradle to Cradle-certifierade på guldnivå
• miljömärkta med Svanen
•  förnyelsebara råvaror med vegetabiliskt ursprung
• ny flaska med design för optimal förpackning och logistik
• med lägsta påverkan av arbetsmiljön.



Ett komplett sortiment för hållbar daglig städning

Nordex Green Cradle to Cradle-certifieringen omfattar i första steget följande produkter:

Produkt Beskrivning Användningsområde

DailyClean, 1 l
62591101

Effektiv allrengöring för daglig 
rengöring av vattentåliga ytor.

Allmän rengöring inom byggnader, 
kontor, skolor och sjukhus. 
Inredning och golv.

PowerClean, 1 l
62591201

Kraftfull grovrengöring för daglig 
rengöring av vattentåliga ytor.

Allmän rengöring inom byggnader, 
kontor, skolor och sjukhus. 
Inredning och golv.

SaniClean A, 1 l
62591401

Alkalisk sanitetsrengöring. Inom sanitetsområdet, rengöring av 
wc, duschutrymmen.

SaniClean, 1 l
62591301

Sur sanitetsrengöring. Inom sanitetsområdet, rengöring av 
wc, duschutrymmen.

ManualDish, 1 l
62591501

Handdisk för vanligt diskgods. Manuell handdisk i kök inom hem, 
sjukhus och kontor.

GlassClean, 750 ml
62591601

Fönsterputs för daglig rengöring. Fönster och speglar.
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I samband med utvecklingen av produktserien Nordex Green har Nordexia också tagit fram 
en helt ny flaska. Avsikten har varit att utveckla en flaska som utrycker en karaktär och tydlig 
profil för det Nordex som varumärke står för. Hållbarhet har varit i fokus vid utvecklingen.

Den nya flaskan har fått en rektangulär form för optimerad förpackning och logistik med 
minskad miljöpåverkan:

• stark varumärkesprofil med Nordex präglat på flaskans sida
• transparent flaska för tydlig beskrivning av produkten
• greppvänlig profil för enkel och säker hantering
• 8 x 1 liter i varje kartong
• optimerat pallmönster – 576 flaskor per pall
• drygt 14 % lägre miljöpåverkan vid transport.

Nordex Green i ny förpackning!

Nordex för en hållbar framtid!
Med introduktionen av Nordex Green har vi nu tagit det första steget mot en mer hållbar framtid, med målet 
att ha ett komplett klimatneutralt produktsortiment till 2027. Målet är att uppnå 80 % förnyelsebar råvara i alla 
våra produkter innan utgången av 2025. Nordex Green har utvecklats av Nordexia i nära samarbete med 
ledande laboratorium i Sverige. Produktionen sker också i Sverige. Lokal närvaro med korta transporter för att 
minimera miljöpåverkan.
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