sustainable
CLARION HOTEL SIGN - WE CARE ABOUT EVERYTHING
SOLAR POLAR

GREEN GYM

På vårt tak finns en av Stockholms
största solcellsanläggningar och all
el som genereras (91 500 kWh per
år) går direkt tillbaka till hotellet.

Vårt gym erbjuder “gröna maskiner” som tar tillvara på energin från
träningen för att sedan skickas ut till
Stockholms elnät.

NO WASTE PHILOSOPHY

ISO 14001

I våra barer- och restauranger tar vi
hand om råvaran in i det sista. Tex.
en lime tas hand om på tre olika sätt
- allt för att minska matsvinnet.

Hotellet är ISO 14001 certifierade,
en miljömärkning som innebär att
vi mäter och följer upp energi och
avfall för en hållbar miljö.

FAIRTRADE BREAKFAST

MSC/ASC

Vi erbjuder en Fairtrade certifierad
frukost vilket innebär att de stora
produktgrupperna som kaffe, te och
bananer är Fairtrade-märkta.

Hos oss serveras endast fisk från
leverantörer som uppfyller miljömässiga och sociala krav, en garanti för
att maten som serveras är hållbar.

BYE BYE PALM OIL

REDUCE PLASTIC

Sedan den 1 maj 2014 är vi helt
palmoljefria. Tillsammans med de
andra hotellen i kedjan nobbar vi
palmoljan i alla livsmedel.

Under 2019 ska vi ta bort all onödig
använding utav engångsplast och på
sikt satsar vi på att bli helt plastfritt
hotell.

NO FEATHERS

LONLEY CHRISTMAS TREE

För att uppmärksamma djurens
välbefinnande väljer vi bort all
användning utav fjädrar. En påsk på
Clarion Sign är en fjäderfri påsk!

Inför varje jul kan du kan lämna in
julklappar till oss som vi sen skänker
till Unga Station och dess julfirande
för barn i ekonomiskt utsatta famijer.

SWEET DREAMS STAY

STOCKHOLM PRIDE

Bor du två nätter eller fler på hotellet kan du välja bort städning av ditt
rum och är därmed med och bidrar
till UNICEF och barn i Kambodja.

Vi är stolt partner till Stockholm
Pride och brinner för människors
lika värde och för att du ska få älska
vem du vill - we have room for all!

