
 

 
EN ANSVARLIG VASKERILEVERANDØR 
 
Frederiks VI’s Hotel har valgt De Forenede Dampvaskerier A/S (DFD) som sin 
samarbejdspartner og leverandør af beklædning, linned og dækketøj på grund af et 
målrettet arbejde inden for samfundsansvar.  
 
DFD’s samfundsansvarlige arbejde bygger på fire parametre 
 
SKÅN MILJØET 
DFD’s miljøarbejde tager i høj grad udgangspunkt i Svanemærket, som ser på hele 
produktets livscyklus. For tekstilservice betyder det, at vi gennem alle processerne ser på 
miljø- og klimapåvirkningerne; vi sikrer et lavt forbrug af vand, energi og vaskekemi, vi 
sørger for ansvarlig håndtering af affald med fokus på miljørigtig bortskaffelse og 
genanvendelse, og vi sikrer miljørigtig kørsel og distribution med efterlevelse af de aktuelle 
euronormer for partikelfiltre og uddannelse af chauffører.     
 
 
OMFAVN MANGFOLDIGHEDEN 
DFD ønsker at tage ansvar i de lokalområder, hvor vaskerierne ligger. Dette sker bl.a. gennem et tæt samarbejde med 
de omkringliggende kommuners jobcentre og øvrige civilsamfundsaktører i projekter om ansættelse af personer på 
kanten af arbejdsmarkedet gennem tilpassede forløb. Vi har i DFD 58 forskelige nationaliteter.  
 
 
GENANVEND TEKSTILERNE 
Som en del af Svanemærket arbejder vi målrettet med genanvendelse og miljørigtig bortskaffelse af affald. Vi har i 
dette arbejde bl.a. fokus på genanvendelse af både den plast, som vi pakker om tekstilleverancerne, og alle tekstiler, 
vi må kassere. Med konceptet DFD Upcy forlænger vi levetiden på de kasserede tekstiler, som vi upcycler til nye 
bæredygtige produkter. Eksempler på dette er kasserede duge, der bliver til kokkejakker og udtjente lagner, der bliver 
til muleposer. Læs mere om dette på dfd.dk/upcy  
 
 
PRODUCER ANSVARLIGT 
Gennem vores ”Code of Conduct for Suppliers Manual”, som tager afsæt i FN’s Global Compacts 10 principper, stiller 
vi krav til vores leverandører. Vi kræver bl.a., at vores leverandører altid skal kunne tilbyde tekstiler certificeret med 
OEKO-TEX Standard 100, som er en garanti for, at produktet er kontrolleret for indhold af sundhedsskadelige 
kemikalier. Øvrige certificeringer blandt vores tekstiler er bl.a. GOTS og Fair Trade-mærket. 
 
FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling 
DFD’s arbejde med verdensmålene bygger på, hvor vi kan gøre den største forskel. Derfor har vi udvalgt følgende. 

 

    
 


