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Som installatör får du förmodligen ofta frågor från dina kunder om tips på produkter.
Nu för tiden är väldigt många miljömedvetna och vill helst ha produkter med låg
energianvändning och du som installatör förväntas ge bra svar och smarta tips.
På toptensverige.se gör vi en del av jobbet och listar de energieffektivaste produkterna.
Hänvisa dina kunder till Top Ten eller använd själv Top Ten för att hitta svar.

Gör Top Ten till en del
av dina goda råd.

Toptensverige.se
Energieffektiva produkter samlade
på ett och samma ställe.
Hur väljer du det energisnålaste frysskåpet?
Gå in på toptensverige.se för råd och tips!

Dessa olika produktkategorier
finns just nu på Top Ten.

Naturskyddsföreningen
i samarbete med:

NATURSKYDDSFÖRENINGEN 2014
FORM OCH PRODUKTION: MARIA LYCKE FORM

www.toptensverige.se

Så här använder du Top Tens hemsida
Får du frågor om tips på produkter och gärna ”någon

Visste du att den största delen av belysningens miljö-

med låg energianvändning”? Vad svarar du när kunden

påverkan kommer från energianvändningen?

vill veta vilken cirkulationspump som är bäst? Som

På Top Ten listar vi den belysning som bäst omvandlar

installatör finns det ofta förväntningar på bra svar och

energin till ljus. Vi ställer också krav på livslängd,

smarta tips. Visste du till exempel att en villaägare kan

färgtemperatur och färgindex!

spara upp till 600 kWh eller cirka 960 kr per år med en

Vi uppdaterar listorna regelbundet och tar in nya

ny energieffektiv cirkulationspump jämfört med en

kategorier varje år. Top Ten är kostnadsfritt och därför

äldre pump? På Top Ten listar vi de med bäst energi-

håller vi oss också oberoende gentemot producenter

prestanda vilket gör det enkelt för dig att hitta!

och återförsäljare. Så tveka inte att gå in på toptensverige.se
för att få tips på energieffektiva produkter.

Varför Top Ten när energimärkningen finns?
Idag är flera produktgrupper energimärkta, till exempel

Top Ten är därför ett utmärkt verktyg och komplement

vitvaror och tv-apparater. Energiklasserna kan gå från

till energimärkningen. Genom topplistorna på

G ända upp till A+++. Skalan varierar beroende av

toptensverige.se kan du få klarhet om vilka produkter

produkttyp, vilket medför att det inte alltid är lätt att

som just nu har den bästa energiprestandan och kan

veta vilken energiklass man ska leta efter för att försäkra

enkelt jämföra med andra produkters egenskaper.

sig om att man köper den mest energieffektiva produkten.

Vilka står bakom projektet?
Top Ten Sverige drivs av Naturskyddsföreningen som

Kontakta oss på Top Ten:

är Sveriges största miljöorganisation med 203 000

Jesper Peterson
jesper.peterson@naturskyddsforeningen.se

medlemmar. Top Ten Sverige ingår också i det globala
nätverket Top Ten Network tillsammans med
19 europeiska länder, USA och Kina.

Magnus Jonsson
magnus.jonsson@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en politiskt obunden
ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi står
också bakom världens tuffaste miljömärkning, Bra
Miljöval. Välkommen att bli medlem eller stöd vårt
arbete med en gåva på www.naturskyddsforeningen.se

Visste du att den största delen av belysningens
miljöpåverkan kommer från energianvändningen?

Visste du att en villaägare kan spara upp till
cirka 960 kr året med en ny energieffektiv
cirkulationspump jämfört med en äldre pump?

