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PUHASTAMINE TOIDUKÄITLUSEL –

ÖKOMÄRGISEGA TOOTED



AS ESTKO

Peamine ärivaldkond on 

erinevate professionaalsete 

puhastusainete arendamine, 

tootmine ja müük ning sinna 

kõrvale erinevate 

puhastustarvikute ja 

pehmepaberi vahendamine.

Estko klientideks on profid - koristusfirmad, suurköögid, autopesulad, 

toiduainetööstuse ettevõtted, farmid jne. Lisaks pakume teenusena 

toodete valmistamist erinevatele ettevõtetele



LÜHIDALT ETTEVÕTTEST

⚫ AS Estko on tegutsenud aastast 1991;  aastast 1996 asume Kiili vallas Kangru külas. 

⚫ Ettevõttes töötab 36 töötajat. 

⚫ Põhineb 100% Eesti kapitalile. 

⚫ Müügikäive 2021 oli 4,1 milj. EUR, 

⚫ 33 ökomärgisega toodet, 67 erinevat artiklit

⚫ Kliendid Eestis, Lätis, Leedus, 

Soomes ja Rootsis

ESTKO MISSIOON

Olla kaasaegne, vastutustundlik keemiaettevõte, kes pakub oma klientidele 
professionaalseid lahendusi ja on pikaajaliseks partneriks oma hankijatele ning 
hoolib oma töötajatest.
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KVALITEEDISÜSTEEM

⚫ Aastal 2000 auditeeriti ESTKO’t esimest korda ning selle tulemusena 
omandas ettevõte ISO 9001 sertifikaadi 

⚫ Tänaseks päevaks on AS ESTKO-s välja töötatud integreeritud kvaliteedi-, 
keskkonna- ja tööohutuspoliitika, mille järgimine peab tagama kvaliteetse 
toodangu, seadusandlike nõuete täitmise, ohutu töökeskkonna ja vältima 
keskkonna saastamist.

⚫ AS ESTKO omab järgmisi sertifikaate: 

– ISO 9001

– ISO 14001

– ISO 45001
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JÄTKUSUUTLIK PUHASTAMINE

⚫ Jätkusuutlik puhastus seisneb toodete ja meetodite 

kasutamises, mis on ohutumad nii keskkonnale kui ka 

inimeste tervisele

- Paberirätikule tuleks eelistada mikrokiudlappe-

kasutades taaskasutatavaid tooteid tekib vähem 

jääke

- Alati tuleks valida koristamisel sobiv 

veetemperatuur ning võimalikult vähe tegutseda 

jooksva vee all
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JÄTKUSUUTLIK PUHASTAMINE

- Rohelistes puhastusvahendites kasutatakse palju ka 
looduslikke, taastuvaid materjale või taaskasutatud 
materjale, mistõttu nende kasutamine võib vähendada 
õhu ja vee reostust

- Lisaks kasutatakse keskkonnasõbralike toodete 
pakendamiseks vähem paberit ja plasti ning pakendid 
on taaskasutatavad

⚫ Keskkonnasõbralikumad puhastusvahendid tunneb ära 
ökomärgise olemasolust
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ÖKOMÄRGISED JA NENDE EESMÄRGID

⚫ Üle maailma on välja töötatud väga palju erinevaid 
ökomärgise andmise skeeme, mille eesmärk on:

- avaldada väiksemat keskkonnamõju kogu toote elutsüklit 
silmas pidades;

- edendada tooteid, mida kasutades vähendame negatiivset 
mõju keskkonnale;

- aidata kaasa loodusvarade tõhusamale kasutamisele.

- mõjutada turgu keskkonnahoidlikkuse suunas

7



ÖKOMÄRGISED JA NENDE EESMÄRGID

⚫ Globaalse ökomärgise võrgustikul on 31 liiget

⚫ Meie turul Euroopa Liidu ökomärgis
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EUROOPA LIIDU ÖKOMÄRGIS EHK 
LILLEKE

⚫ 1992 aastal asutatud üleeuroopaline keskkonnaalane 
sertifikaat, mis antakse oma tootegrupis kõige keskkonna-
sõbralikumatele toodetele selle kogu eluringi vältel. 

⚫ Euroopa Liidu ökomärgisekomisjoni poolt paika pandud 
ranged kriteeriumid, mis tagavad kõrge kvaliteedi ja 
väiksema keskkonnamõju võrreldes turul olevate märgita 
toodetega.

⚫ Lillekese ökomärgist võid leida puhastusvahenditelt, 
seadmetelt, paberitoodetelt, kodu- ja aiatoodetelt, riietelt ja 
määrdeainetelt.
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MIS EELISED ANNAB ÖKOMÄRGIS 
KASUTAJALE?

⚫ Tooted koosnevad keskkonna- ja 
kasutajasõbralikemast toorainetest-
piiratud on mitte biolagunevate 
toorainete kasutamine, keelatud on 
kasutada mürgiseid ja/või 
kantserogeenseid tooraineid
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⚫ Usaldusväärne, kuna selle annab välja sõltumatu 
organisatsioon toetudes adekvaatsele teabele ja 
teadusuuringutele



MIS EELISED ANNAB ÖKOMÄRGIS 
KASUTAJALE?

⚫ Tagab toote töökindluse, sest tooted peavad läbima 
testid- viiakse läbi kasutajatestid või laboritestid, mille 
peavad saama samaväärse või parema tulemusega kui 
referentstoode

⚫ Viited pakendil keskkonnasõbralikumaks 
kasutamiseks- sobivama temperatuuri kasutamise 
soovitused, vee kokkuhoiu soovitused jne
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ESTKO EL ÖKOMÄRGISEGA TOOTED

⚫ Tööstuslike masinate 
nõudepesuaine

Diwa-18 Green

Diwa-Profi

Diwa-D2

⚫ Tööstuslike masinate 
loputusaine

Diwa-H1

Diwa-H3
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ESTKO EL ÖKOMÄRGISEGA TOOTED

⚫ Masinnõudepesugeel

DIWA-All in 1 GEL

⚫ Käsitsi nõudepesuaine

K-Expert 1 Dishwash
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ESTKO EL ÖKOMÄRGISEGA TOOTED

⚫ Vedelseep

Soft Clear

⚫ Klaaspindade puhastusaine

K-Expert 7 Glass&Surface
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ESTKO EL ÖKOMÄRGISEGA TOOTED

⚫ Üldpuhastusaine
kontsentraat

Multi

⚫ Põhipuhastusaine põrandatele

Step Power
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ESTKO EL ÖKOMÄRGISEGA TOOTED

⚫ Happeline puhastusaine

Acido
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PANEME KEEMIA 
INIMESE HEAKS TÖÖLE!

Kullerkupu 2, Kangru

75403 Kiili vald

Harju maakond

Tel. 6 790 310

info@estko.ee

www.estko.ee

www.estko.ee17


