
  ECO-kollektionen
Vår finaste miljömärkta textil
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Målmedvetet miljöarbete
För oss är det självklart att ta ett miljö- och kvalitetsmässigt ansvar.  
Det är ett ständigt pågående arbete som involverar alla medarbetare.  
Hittills har det resulterat i bland annat ISO-certifieringar och Svanenmärkning. 
Vi arbetar   med att minska förbrukningen av vatten,  
tvättmedel, el, drivmedel, gas och olja.

Med vår långa erfarenhet inom området har vi tagit fram en kollektion med 
textilier som gör det enkelt för er i hotell- och restaurangbranschen att välja 
miljömärkt. Era kunder får samma lyxiga känsla, 

ECO-DRIVING

Att vara ett Svanenmärkt tvätteri ställer krav. Ett av 
dem är att alla chaufförer ska genomgå utbildning 
i EcoDriving. En utbildning som leder till mindre 
koldioxidutsläpp, lägre driftskostnader och säkrare trafik. 

 Alla våra hotelltvätterier är Svanenmärkta. Kraven för 
att vara Svanen märkt  skärps kontinuerligt, vilket driver 
omställningen till ett hållbart samhälle steg för steg.

RENT CIRKULÄRT ANSVAR
Genom att använda processer med miljövänliga 
kemikalier, lägre energi- och vattenförbrukning 
samt fossilfria transporter bidrar vi till 
en ljusare framtid.

samtidigt som de är med
och skapar bättre villkor för vår miljö.

SVANENMÄRKTA TVÄTTERIER

Rikstvätt har alltid tagit hälsa och miljö på allvar. Vi arbetar aktivt för att bidra 
till ett hållbart samhälle och vårt tjänsteerbjudande har hög grad av omtanke 
kring klimat- och miljöpåverkan. Vår verksamhet och dess processer 
utvecklas så att minsta möjliga påverkan uppstår under hela livscykeln 
– från valet av leverantör till hantering av restprodukter och avfall.

kontinuerligt
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 Svanenmärkta tvätterier 

i hela Sverige
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Vad säger Svanen?
Utdrag från Svanens broschyr “Svanenmärkt tvätteri”

Ett Svanenmärkt textilserviceföretag har tagit avsevärda steg för att få en 
Svanenlicens. Främst genom att minska användningen av energi och vatten, 
samt att gå över till mer skonsamma tvättkemikalier. Tvätten blir ren med 
minsta möjliga påverkan miljö .

Eftersom varje tvätteri tar hand om stora mängder textilier under ett år, 
innebär Svanenmärkningen betydande lättnader för miljön och klimatet.

Det är många tvätterier som insett värdet av en Svanenlicens. Det ger 
hög trovärdighet och hela 97 procent av svenskarna känner igen vårt 
Svanenmärke (IPSOS 2019).

Våra textilcertifieringar
SVANEN

Svanenmärkningen är Nordens officiella miljömärkning. Nordiska Ministerrådet startade 
Svanenmärkningen för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön. Produkterna 
granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Kraven höjs regelbundet. För att  
få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet.

EU-BLOMMAN

EU-Blomman är EU:s officiella miljömärkning, beslutad av EU-kommissionen.  
Produkterna granskas från råvara till avfall. För att få licens måste produkterna  
uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet.

OEKO-TEX®

OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende test- och certifieringssystem för textila
rå-, mellan- och slutprodukter i alla produktionsled. 

GOTS (GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD)

Global Organic Textile Standard (GOTS) är erkänd som världens ledande berednings-
standard för textilier tillverkade av ekologiska fibrer. Endast textilprodukter som 

innehåller minst 70% ekologiska fibrer kan bli GOTS certifierad.

BCI BOMULL 

BCI Bomull är producerad av jordbrukare som uppfyller krav på bl.a. bekämpningsmedel, 
tillgång till vatten, bevaring av naturliga miljöer och främjar rättvisa arbetsvilkor. 
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OEKO-TEX MADE IN GREEN
Produkter med certifiering OEKO-TEX Step MADE IN GREEN har testats för skadliga ämnen 
och är en spårbar produkt tillverkad i en miljövänlig fabrik under säkra och socialt ansvarsfulla 
arbetsförhållanden.
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Torino ECO Duk

FÄRG:  Vit, Mörk grå, Brun, Cream & Beige
STORLEK: 137x150, 137x 200 & 137x255 mm
MATERIAL:  50% Bomull & 50% Polyester
EU-BLOMMAN  LICENS  NR: DK/16/001

Torino ECO Servett

FÄRG: Vit, Mörk grå, Brun, Cream & Beige
STORLEK: 50x50 mm
MATERIAL:  50% Bomull & 50% Polyester
EU-BLOMMAN  LICENS  NR: DK/16/001
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Torino är en klassisk duk med vacker linnestruktur 
som är enkel att matcha med både traditionella 
och moderna interiörer. Certifierad med 
EU-Blomman, OEKO-tex och BIC bomull. 

Torino är en klassisk duk med vacker linnestruktur 
som är enkel att matcha med både traditionella 
och moderna interiörer. Certifierad med 
EU-Blomman, OEKO-tex och BIC bomull. 

Kockrock
Satin. Klassisk rak modell med 
sömmar i rygg. Löstagbara knappar. 
Hank i nacken.

FÄRG: Vit
STORLEK: C44 - C60 & C146 - 154
MATERIAL: 48% Bomull &  
52% Polyester 

Kockbyxa
Något smalare passform och 
benvidd. Hel linning med hällor. 
Sidfickor.

FÄRG: Svart
STORLEK: C44 - C60 & 146 - 154
MATERIAL: 35% Bomull &  
65% Polyester 

Bröstlappsförkläde
Reglerbart nackband. Ficka och 
hank för upphängning.

FÄRG: Svart
STORLEK: ca 75 x 110cm
MATERIAL: 35% Bomull &  
65% Polyester

Midjeförkläde
Ficka och hank för upphängning

FÄRG: Svart
STORLEK: 75 x 90cm
MATERIAL: 35% Bomull &  
65% Polyester
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Laga och servera med stil
Nästan lika viktig som maten är textilierna på bordet och i köket - inte 
minst för en mer hållbar framtid. Förstärk ditt koncept med stilrena och 
noggrant utvalda textilier, tillverkade med respekt för människa 
och miljö. Med våra textilval serverar du inte bara dina gäster en utsökt 
måltid, utan även en god inramning.



 

 

Påslakan Check
Påslakan med rutmönster i vävnaden.  
Svanenmärkt.

FÄRG: Vit
STORLEK: 150x230mm
MATERIAL: 48% Bomull & 52% Polyester
LICENS NR SVANEN: 20390038

  

Örngott Check
Örngott med rutmönster i vävnaden.  
Svanenmärkt.

FÄRG: Vit
STORLEK: 55x75 & 55x107 mm
MATERIAL: 48% Bomull & 52% Polyester
LICENS NR SVANEN: 20390038
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Påslakan Mozart
Påslakan med fin struktur. Certifierad med 
EU-Blomman, OEKO-text och BIC bomull.

FÄRG: Vit
STORLEK: 150x230mm
MATERIAL: 50% Bomull & 50% Polyester 
EU-BLOMMAN LICENS NR: DK/16/001

Örngott Mozart
Örngott med fin struktur. Certifierad med 
EU-Blomman, OEKO-text och BIC bomull.

FÄRG: Vit
STORLEK: 55x75 & 55x107 mm
MATERIAL: 50% Bomull & 50% Polyester 
EU-BLOMMAN LICENS NR: DK/16/001

  

 

 

 
  

Påslakan Modena
Linnet är smalrandigt och bomullen har hög 
kvalitet, vilket ger en skön & sval känsla. 

FÄRG: Vit
STORLEK: 150x230mm
MATERIAL: 48% Bomull & 52% Polyester

: M21L9NAE9 AITEX

 

 

 
  

Örngott Modena
Linnet är smalrandigt och bomullen har hög kvalitet, 
vilket ger en skön & sval känsla. 

FÄRG: Vit
STORLEK: 55x75 & 55x107 mm
MATERIAL: 48% Bomull & 52% Polyester
OEKO-TEX MADE IN GREEN   : M21L9NAE9 AITEX

 

Här kan du sova med gott samvete
Med våra bäddlinne skapar ni enkelt en lugn och harmonisk stämning, 
i likväl moderna som mer traditionella miljöer. De kombinerade 
fibrerna av bomull och polyester ger ett mjukt material som varar 
länge, är snällt mot miljön, samt mjukt och behagligt mot huden.  
Som bäddat för en god natts sömn!
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Underlakan
Vitt lakan. Svanenmärkt.

FÄRG: Vit
150x270 & 230x275 mm
48% Bomull & 52% Polyester

 20390038LICENS NR SVANEN
MATERIAL
STORLEK: 

: 
: 

& 72x125

OEKO-TEX MADE IN GREEN 



CWS ECO Frotté
Snygg frotté som uppfyller de stränga produktionskrav 
som EU-blomman kräver. Certifierad med OEKO-tex, 
EU-blomman eller GOTS.

FÄRG: Vit
STORLEK: 50x70, 70x140 & 100x150 mm
MATERIAL: 90% Bomull & 10% Polyester 
EU-BLOMMAN LICENS NR: DK/16/001

Cws ECO Frotté
Snygg frotté som uppfyller de stränga produktionskrav 
som EU-blomman kräver. Certifierad med OEKO-tex 

 

eller GOTS.

FÄRG: Ljusgrå
STORLEK: 50x70, 70x140 & 100x150 mm
MATERIAL: 90% Bomull & 10% Polyester 
GOTS-MÄRKNING: N’4133-2014
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CWS ECO Badmatta
Härlig badmatta som uppfyller de stränga produktionskrav 
som EU-blomman kräver. Certifierad med OEKO-tex, 
EU-blomman eller GOTS.

FÄRG: Vit
STORLEK: 50x80 mm
MATERIAL: 90% Bomull & 10% Polyester 
EU-BLOMMAN LICENS NR: DK/16/001

Exklusiv ECO Badrock

 

FÄRG: Vit
STORLEK: L & XL
MATERIAL: 90% Bomull & 10% Polyester 

[  11  ]

Frotté som håller i längden
Erbjud era gäster lyxen av riktigt sköna handdukar och 
morgonrockar! Frottén i vårt utbud har hög absorberings- 
förmåga och lång livslängd. I tillverkningen används inga 
mjukmedel, den behagliga känslan beror på väven.  
Full komfort, utan att frångå en miljövänlig tillverkning.

Härlig badrock med kantband som uppfyller de 
stränga produktionskrav som EU-blomman kräver. 
Certifierad med GOTS.
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Fördelar med att hyra Micromix Miljö
> Extra hög upptagning av smuts och väta 

> 100% recycled textil

> Skyddar golven

> Passar alla typer av företag och industrier 

> Minskade städkostnader 

> Minskar risken för halkskador

> Regelbunden service

> Bättre inomhusmiljö 

> Bästa mattan mot både smuts och väta 

> Bästa miljövalet

Micromix Miljö 

Bra miljöval

Bra miljöval! 
Överlägsen mot 
smuts och väta

Storsäljare!
Finns alltid i lager

Mattan Micromix Miljö har en överlägsen upptagningsförmåga av smuts och väta 
och finns i flera olika storlekar. I mattan kombineras nylon och microfilament, båda 
tillverkade av 100% recycled textil. Microfilamentet med dess små fibrer ger en 
stor yta för att hålla smutspartiklar på plats.

Mattans goda egenskaper har uppnåtts genom att blanda microfilament med ett 
starkare nylongarn. Jämfört med andra typer av entrémattor har den mellan 
20-40% ökad upptagning av både smuts och väta.

Micromic Miljö tillverkas av ett unikt material som består av återvunna fisknät och 
textilier som annars hade förorenat hav och natur till skada för djur och växter. 
Mattan får även en lång livstid tackvare den smarta hyrservicen.
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Vår kunskap – din fördel 
Omkring 80% av all och damm som finns i era lokaler kommer in via 
skorna. Därför är det en mycket god idé att stoppa smutsen redan vid entrén 
med en effektiv matta. Våra entrémattor leder grus mellan fibrerna, motverkar 

halka genom att suga upp fukt och avleder statisk elektricitet. Därför är de 
sköna att gå på. Du minskar slitaget på golvet, sänker städkostnaderna och få 
en renare miljö.

Otvättad matta

Grus och smuts samlas mellan 
mattans fibrer och försämrar 
funktionen. Till slut är mattan full 
av smuts och kan inte ta hand om 
mer. Då ser den sliten och trist ut.

Tvättad matta

Regelbunden tvätt är en förutsättning 
för att mattan ska vara effektiv. Vi ser 
till att du alltid har rena och fräscha 
mattor för medarbetare, kunder och 
besökare. 

t  smuts 

r



Hyr för större frihet
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Samtidigt som du hyr ECO-produkter från oss kan du få komplett service 
för arbetskläder, entrémattor och textilier. Detta innebär flera fördelar. 
Oavsett vilka behov ni har, sköts allt genom en kontakt som hjälper er, 
och ni får allt samlat på en faktura. Som hyrkund slipper ni kostnader för 
inköp, lager, värdeminskning, räntor, löner, leveransbevakning etc. Det blir 
mer kostnadseffektivt och med vår optimerade logistik dessutom skonsamt 
för miljön.
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Smart hyrservice

Sortering

Tvätt & Tork

Reparation & Byte

Kvalitetskontroll

Leverans

Hämtning

Vi vet att korrekta leveranser i rätt tid, till rätt plats är avgörande för att er 
verksamhet ska fungera. Därför sätter vi yrkesheder vid att ha strikt kontroll 
under hela processen; från hämtning av smutsigt gods till leverans av rena 
fräscha artiklar. Det kan ni lita på, varje dag, året om.

1. Hämtning
På avtalad leveransdag hämtar våra 
chaufförer smutsigt gods på anvisad plats 
samtidigt som vi levererar rena fräscha 
artiklar enligt överenskommelse.

4. Reparation & Utbyte
Vi utför lagningar och utbyte av 
delar för att maximera livslängden 
på våra textilier.

2. Sortering
Det smutsiga godset ankommer till 
tvätteriet där det skannas, räknas in och 
sorteras.

5. Kvalitetskontroll
Innan packning kontrolleras godsets 
kvalité för att uppfylla kundernas 
förväntningar och önskemål.

3. Tvätt & Tork
Vi använder oss av smarta tvättprocesser 
som förlänger livslängden på våra textilier 
och tvätten blir ren med minsta möjliga 
miljöpåverkan.

6. Leverans
Varje leverans följer en i förväg planerad 
körtur. Optimerad logistik leder till färre 
transporter och minskad miljöpåverkan.
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1. Rikstvätt Västerås
2. Rikstvätt Bengtsfors
3. Rikstvätt Karlskoga
4. Rikstvätt Lima
5. Rikstvätt Öland

6. Rikstvätt Vetlanda

7. CWS Oskarström

8. CWS Skara

9. CWS Stockholm

10. CWS Varberg

11. CWS Sandby

13. Tvätttjänst

14. Storsjötvätt

15. JD Tvätten

Textilservice från norr till söder
Vi är Sveriges största tvätterikedja inom stor sett allt 
som rör tvätt- och textilservice. Med ett stort antal 
väletablerade tvätterier och samarbetspartners runt om 
i Sverige kan vi serva kunder i hela landet. Genom att 
använda processer med miljövänliga kemikalier, 
lägre energi- och vattenförbrukning samt optimerad 
logistik bidrar vi till en ljusare framtid. Hitta ditt 
närmaste tvätteri och läs mer om våra tjänster!

Partners/Övriga

www.rikstvatt.se

12. Bergvikstvätten

ti


