
Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 8134 / 93 05-0
Fax +49 (0) 8134 / 64 66
info@kiehl-group.com

pia Autopflegezentrum
Dachau GmbH & Co.KG 
Kopernikusstr. 11
D-85221 Dachau
Tel. +41 (0) 8131 / 53 705

post@pia-dachau.de

KIEHL Austria GmbH
Perfektastraße 57
A-1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 / 6 04 99 93
Fax +43 (0) 1 / 6 04 99 94
info@kiehl.at

KAW KIEHL KG
Oskar-von-Miller-Straße 1
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 8134 / 93 05-40
Fax +49 (0) 8134 / 51 45
info@kiehl-group.com

KIEHL Schweiz AG 
St. Dionys-Str. 33
CH-8645 Jona
Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
Fax +41 (0) 55 / 254 74 75
ch@kiehl-group.com

Og yderligere datterselskaber i: 
Frankrig, Italien, Ungarn, 
De Forenede Arabiske Emirater

Rengørings- og 
plejeprodukter til 
professionel rengøring 

Rengørings- og 
plejeprodukter til professionel 
vask af køretøjer
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Certificeret i forhold til
 
EN IS0 14001 
(Milløjedelsessystem)

EN ISO 50001 
(Energi management)

EN ISO  9001 
(Kvalitetsledelsessystem)

OHSAS 18001 
(Arbejdsmiljøledelse) 01
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Professionelle produktsystemer 
til den perfekte rengøring, 

pleje og hygiene

www.kiehl-group.com

                                KIEHL-Group’s retningslinjer 
                         og engagement i vores indsats 
                      inden for miljø og energi  

   s  Vi er forpligtet til at beskytte vores miljø og natur.

  s  Vi designer vores produkter på en sådan måde, at miljøet 
       og ressourcerne er så beskyttet som muligt gennem 
       hele livscyklussen (herunder transport, brug og 
       bortskaffelse).

   s  Vi er forpligtet til at minimere miljøbelastningen og 
       energiforbruget så meget som det er muligt, gennem 
       vores produkter, produktion, transport og tjenester. 

        s Vi øger konstant bevidstheden blandt vores 
            medarbejdere om miljøbeskyttelse og 
               energiforbrug.   

                                 Det er de miljømæssige principper 
                                         i vores professionelle indsats.

Professionelle produktsystemer 
til den perfekte rengøring, 
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Duocit-eco balance
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Her er nogle eksempler:

Talrige KIEHL-produkter er blevet tildelt 
                                     et miljømærke

                       s Vores omfattende program med passende   
doseringsteknologi undgår miljøbelastende fejldosering -
fra den praktiske doseringspose eller den legendariske 

doseringstop, hver med sin egen lave vægt af plast - til det 
intelligente, digitale doseringssystem med online adgang 

for kunder og serviceteknikere.

ARCANDIS-Eco

ARCANDIS-EcoTab

ARENAS-eco

UW 1233

Li-Ex-eco

                  Doseringssystemer og 
          doseringsteknologi til 
miljøvenligt brug

EU Ecolabel:
DE/020/390

EU Ecolabel:
DE/038/060
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www.blauer-engel.de/uz12a

Kiehl-Legnodur-satina

www.blauer-engel.de/uz12a



Logistik, medarbejder-køretøj

s Den moderne flåde af lastbiler hjælper med at 
reducere udsendelse af forurenende stoffer. 

s Fremsynet planlægning af vores egen bilpark reducerer 
unødvendige kørsler og tomme kørsler.

s Hvor det er relevant, undgår vi forbrug af fossile brændstoffer, 
fx ved at bruge elektriske gaffeltrucks og elektromobilitet.

s Vi undgår køb af biler med høj motorkraft.
s Hvis det er relevant, rejser vi med offentlig transport 

og foretager samkørsler.

 Hos KIEHL bestemmer, den hensynsfulde behandling af naturen, 
                                                            den omhyggelige behandling af vores …
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Fagseminarer og 
kunde uddannelse

s Uddannelse af vores kunder sikrer passende 
og professionel produktbrug med den lavest 

mulige miljøpåvirkning.
s Oplysninger til vore kunder og 

forretningsforbindelser om 
miljøvenlige tiltag.

      

Management
                 

s Siden 1904 har en økonomisk og bæredygtig, 
familieejet virksomhed lagt en langsigtet 

erhvervsstrategi.
s I øjeblikket i 4. generation med administrerende 

direktør Johannes Peter Kiehl og mange meget motiverede 
medarbejdere.

Udvikling med valg af råvarer og recepturer
          

s  Vi bruger vedvarende råvarer såsom sukkertensider, fra anerkendt, 
    bæredygtig dyrkning (bl.a i Dopomat-intenso, Duocit-eco).

s  Vi foretrækker råmaterialer med høj, hurtigere bionedbrydelighed.
s  I tæt samarbejde med kendte råvareproducenter udvikler vi de 

     bedste løsninger for at opretholde en lav miljøpåvirkning.   
s  Ved at anvende de synergier i valg af råvarer minimeres 
     spildevandsbelastningen. 
s  Vi producerer højkoncentrerede produkter for at reducere 
      emballageaffald og med mindre transport til følge. 
s  Vi udvikler i stigende grad recepturer med miljømærkning, såsom:  
      EU‘s miljømærke, Blue Angel og Svanemærkning til følge.

     I øjeblikket har vi 32 produkter med miljømærkninger (bl.a ARENAS-eco, 
     Kiehl-Legnodur-satina, ECOMAX polish, og meget mere).

s  Vi udvikler rengørings- og plejesystemer, der tillader en maksimal 
recycling af brugsvandet (f.eks. produkter til bilvaskesegmentet).

5

Professionelle produktsystemer 
til den perfekte rengøring, 

pleje og hygiene



Produktion

s På trods af den konstante stigning i graden af auto-  
matisering (f.eks. anvendelse af robotter), vil vi fortsætte 

med at reducere energiforbruget. Mellem 2013 og 2018 
blev energiforbruget pr. produceret ton reduceret med 
mere end 20%.
s State-of-the-art produktions teknologi og organisa-
toriske foranstaltninger sikrer i dag og i fremtiden, at 
vores procesvand forbrug ligger et godt stykke under 
promille intervallet pr. produktions ton.
s Vi sikrer en eksemplarisk og omhyggelig 
spildevandsrensning i vores anlæg.

s Vi reducerer affaldsmængderne og øger 
genanvendelsesprocenten i affaldssektoren.
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Affaldsforebyggelse 
gennem genbrug af 

produktemballage

s Med KIEHL retursystem har 
vi i årevis genbrugt produkt 
emballage.
s Med KIEHL-retursystemet, 
opnås der betydelige 
ressourcebesparelser og en 
betydelig reduktion af 

emballageaffald.
s Vi foretrækker, hvor det er 

muligt, genbrug af emballage 
frem for en kostbar genanvendelse 

(emballagegenvinding).

   … omgivelser og menneskers behov, 
vores professionelle ageren.
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I mere end 25 år har vi kæmpet sammen med vores kunder 
mod miljøforurening forårsaget af plastaffald.

Siden da er mere end 2,5 millioner kg plastaffald undgået med 
KIEHL-retursystem af plastemballage. 

              Bygnings-og bygningsteknologi 
         hos virksomheder i KIEHL-Group

                  s I nye bygninger bruges de mest innovative 
               teknikker til at holde energiforbruget og 

   emissionerne nede. 
                    s Vi får varme og køling til bygningerne dels 
ved hjælp af geotermisk energi, varmepumper, solvarme-

energi og elektricitet ved hjælp af solarteknik.              
s Gennem regelmæssige renoveringer i og omkring 

bygningerne forbedrer vi vores miljømæssige indikatorer 
og vores miljøsikkerhed hvert år.

RE    Y

Emballering og genanvendelse

s Ud over den prioriterede promovering af KIEHL-
tilbagetagnings- og retursystem, er vi opmærk-

somme på emballagens genanvendelighed.
s Vores plastikbeholdere, herunder produkt-

etiketten, består hovedsageligt af rene 
materialer såsom PE eller PET. Dette gør det 

muligt at genanvende plastbeholderne 
gennem fælles bortskaffelsessystemer.

s Siden 2019 og i fremtiden vil vi i stigende 
grad bruge plastikemballage med „post-

consumer“ genbrug granulat lavet af PE eller PET 
til passende egnede produkter. Dette forvandler 

gammelt plast til nye KIEHL-flasker og dunke.
s I mange år har vi brugt kartoner med et meget højt 

genbrugsindhold til flasker som ydre emballage.      
s Disse genbrugs kartoner er garanteret at kunne genbruges 

igen for en yderligere „produktlevetid“.
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