
Bæredygtig profil på 

8Tallet 

Vores kaffebønner ER FRA LAVAZZA.

VI BENYTTER OS AF ØKOLOGISKE OG 

BÆREDYGTIGE ESPRESSO- OG 

FILTERKAFFEBØNNER. 

Lavazza arbejder efter  bæredygtige og 

socialt ansvarlige retningslinjer. 

 

På 8tallet er vi vores ansvar bevidst om at værne om vores klode.

Derfor har vi indført følgende tiltag og arbejder løbende på at forbedre vores 

bæredygtighedsprincipper.

Vi bruger natur-energi, som leverer 

grøn energi af 100 % certificerede 

danske vindmøller. 

Vi har siden 2011 samarbejdet med flere af 

StorKøbenhavns kommuner, for at 

socialisere og udvikle ledige borgere. 

borgere der har skulle tilbage på 

arbejdsmarkedet men først havde brug for 

at danne nogle faste rammer. Et projekt 

der betyder meget for Timo&Co., da vi føler 

vi har et socialt ansvar. 

Vi serverer renset vand fra eget 

filteringssystem, hvilket giver en renere 

og friskere smag. Til fordel for miljøet, 

transporteres vores vand ikke over lange 

afstande

s o c i a l t  a n s v a r

M i l j ø

Størstedelen af vores take 

awayemballage er fremstillet af 

bagasse – et restprodukt fra 

sukkerrør som er 100% 

komposterbare. Vores plastlåg er af 

bionedbrydelig materiale. 

Et tiltag vi har indført for at mindske 

vores brug af emballage, er at du 

fremover kan medbringe din egen 

termokop med, (af rimelig størrelse) , 

når du skal have en kaffe to-go. du vil 

således spare 5,- på din kaffe. 

Vores servietter, sugerør, take awayposer 

og andre papirprodukter er lavet af FSC-

certificeret træ. Det vil sige, at det 

kommer fra bæredygtigt skovbrug, det 

sikrer bl.a, at der plantes lige så mange 

træer som man bruger. Derudover er de der 

arbejder i skovene uddannede, forsynede 

med sikkerhedsudstyr og ordentligt 

lønnede. 

https://dk.fsc.org/dk-dk/hvad-er-fsc

Vi returnerer i største omfang pap, plast- 

og træemballage vi modtager, direkte 

tilbage til vores leverandører, så det kan 

genanvendes til andre leveringer. 

Vi har et stort fokus på madspild og 

affaldssortering. med vores faste 

procedurer, holdes madspil på et absolut 

minimum hos os. 

og du har som gæst altid mulighed for at få 

det mad med hjem, som du ikke spiser. 
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