
Adestia arbetar för att integrera ett cirkulärt tänkande i vår affärsmodell. Tillsammans 
med våra partners vill vi minska vår verksamhets miljöbelastning. Detta åstadkommer 
vi genom att underlätta för våra kunder att göra miljömässigt bättre val. Vi gör det helt 
enkelt lättare för våra kunder att göra rätt.

FuturePrint by Adestia
 Hållbarhet för framtiden. Gräset är grönare hos oss.

FuturePrint by Adestia är vårt hållbarhetsprogram 
inom print vilket inkluderar samtliga våra skrivar- 
och kopiatorprodukter med tillhörande tjänster och 
lösningar.

Det är en serie medvetna val för att ge våra kunder 
bättre miljömässiga alternativ genom en produkts 
hela livscykel. Från val av produkt, hur den används 
till att det slutligen är dags att byta ut den.

Tillsammans med utvalda partners såsom HP 
rekommenderar vi skrivare och kopiatorer som 
minskar energianvändningen och mängden för- 
packningsmaterial. 

Adestias unika affärsmodell FairPrint, ger våra 
kunder möjlighet att hyra sina maskiner direkt av oss, 
utan finansbolag. De kan enkelt byta maskin beroende 

på hur verksamheten utvecklas och därmed alltid ha 
skrivare och kopiatorer som är rätt dimensionerade 
för företagets behov.

Det finns framför allt mycket att vinna under perio- 
den en skrivare eller kopiator är i bruk. Vi fokuserar  
på att öka livslängden på installerade skrivare och 
kopiatorer, minska mängden onödiga utskrifter samt 
främja återanvändningen av tonerpatroner och 
kassetter. 

Då skrivaren eller kopiatorn anses vara uttjänad 
återtar vi produkten för återvinning i samarbete  
med El Kretsen och Scandi Gruppen.

FuturePrint by Adestia – En del i vad vi kallar The 
Adestia Way.



Val av skrivare eller kopiator
Adestia rekommenderar HP PageWide skrivare  
och multifunktionsskrivare. Klassens bästa energi- 
effektivitet och upp till 80% mindre förpacknings- 
varor och förpackningsskräp. 

Ägandeform
FairPrint är vårt erbjudande för flexibla utskrift- 
slösningar. Det är en ”funktionshyra” som medger  

att ni enkelt kan byta skrivare eller kopi- 
ator och därmed alltid ha  den mest  
optimala lösningen för företagets behov.

Användning & Förbrukning
Utskriftsfunktioner såsom ”Pull Printing” via molnet 
som minskar mängden onödiga utskrifter med upp  
till 20-40%. Vi deltar i HP Planet Partners programmet 
för att göra det lättare att samla in och återvinna 
tonerkassetter.

Förlängd livslängd
HP FutureSmart förlänger en skrivares eller kopiators 
livslängd genom att uppgradera mjukvaran i maskinen 
så att de fungerar i uppdaterade IT-miljöer. Det finns 
därmed ingen anledning att byta hårdvara lika ofta.

Återvinning 
Adestia samarbetar med El-Kretsen och Scandi 
Gruppen för återvinning av skrivare och kopiatorer.

Fem steg och cirkeln är sluten.
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