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WE still after all these 
years believe you have to 

be the CHANGE you wish 

to see in THE WORLD. 
Remoair är och ska alltid vara ett företag att lita på när det kommer till 
miljö och hållbarhet. Vi är ett medvetet företag som strävar efter att vara 
moderna när det kommer till lösningar inom hållbar tillverkning och 
produktion. Vi agerar alltid efter de lagar och regler som finns och vill alltid 
föregå med gott exempel och inspirera slutkunder, våra partners och 
producenter och andra företagare.  

Med den senaste klimatrapporten från FN i handen är våra värderingar 
viktigare än någonsin och våra mål behöver komma närmre där vi 
befinner oss idag. Som en del i vår miljö- och hållbarhetspolicy ska en 
klimatrapport om företagets gångna år upprättas för att visa transparens.  

Våra uttalade mål ska förändras i hastighet med vad som är möjligt och 
vad som rent logiskt går att begära av oss. 

Martin Jirverus 
G R U N D A R E
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Fördelning av omsättning



Klimatkompenserat av Leveranser från Remoair Leveranser till Remoair

Remoair 100 % 100 %

Fraktbolag 100 % 87 %

Återförsäljare 100 % 0 %

Klimatneutral 
leverans

Sedan start, 2018, har alla leveranser till och från Remoair varit 100% 
klimatneutrala och ibland till och med mer än 100%. Under de senaste åren 
har köp över nätet ökat och fler och fler lever med en vardag där rutinen 
att svänga inom för att hämta upp paket är verklighet. Varje individ har ett 
ansvar att göra vad man kan för att shoppa hållbart, men lika stort ansvar 
har företag att göra det möjligt att handla hållbart. Våra leveranser från 
studion beräknas med Offset calculator som är installerad i vårt interna 
system för alla transaktioner. Klimatkompensering för leveranser till oss 
kompenseras av vårt samarbete med Ecologi. 



LEVERANS 

21,2 ton

Klimatneutral 
produktion och 

mycket annat
Vi ser framför oss en värld där varje produkt är klimatneutral, men idag kan 
vi bara göra så mycket som vi kan. Precis som klimatneutral frakt så har 
produktion, resor, det dagliga arbetet och energiförbrukningen alltid 
klimatkompenserats. För varje person som jobbar på Remoair 
klimatkompenseras ett snitt varje månad. 

PRODUKTION 

0,64 ton

RESOR 

0,5 ton
ANSTÄLLDA 

6,2 ton



Sedan hösten 2020 planterar 
vi även träd för att säkra 

framtiden för planeten

Sedan 2020 började vi plantera träd, först ett träd per order och sedan ett 
träd för varje såld vara. Träden är en investering för framtiden och ett extra 
sätt att kunna unna sig vardagslyx som är bra för planeten. Du kan läsa 
mer om våra träd i Remoair Magazine. 

Var är träden planterade?

Madagaskar 80 %

Kenya 16 %

Mozambique 3 %

Uganda 1 %



Ett liv utan plast vore 
fantastiskt och vi hoppas att 

det blir verklighet snart!

Det finns produkter som kräver att de förpackas enligt de lagar och regler 
som är utställda i Europa. Bland annat flytande tvål är ett exempel där vi 
väljer mellan pest eller kolera. Vi valde förra året att byta ut alla våra 
flaskor till flaskor tillverkade av återvunnen plast. I framtiden hoppas vi vara 
pionjärer när det kommer till denna förpackning ⎯ vi har redan hittat nya 
spännande lösningar för att bli ännu mer miljövänliga.

2020 Behållare består  
av % plast

Varav plast är 
återvunnen

Ökning / minskning  
av plast

Doftpinnar 4 % 0 % 0

Refill doftpinnar 100 % 100 % 0

Flytande tvål 100 % 10 % −10 %

Refill doftljus 50 % 0 % 0

2021 Behållare består  
av % plast

Varav plast är 
återvunnen

Ökning / minskning  
av plast

Doftpinnar 0,5 % 0 % −87,6 %

Refill doftpinnar 100 % 100 % 0

Flytande tvål 100 % 50 % −45 %

Refill doftljus 50 % 0 % 0



 

REMOAIR

WE believe there’s more that we 

can do to CHANGE the world.

Vi strävar efter att fortsatt vara miljömedvetna och jobbar redan nu på fler 
spännande åtgärder för att minska vårt avtryck. Under de kommande åren 

hoppas vi kunna bli certifierade med ett klimatcertifikat och resar har 
redan startat mot detta.  

Tack för att du tog dig tid att läsa!


