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Esselte is an FSC ® (Forest Stewardship Council) certified 
company. The FSC ® ensures that their certified forests all 
over the world are managed responsibly, considering the 
environment, the wildlife and the local people who live and 
work in the area. Our FSC ® certified paper and board 
products help to promote and support this work.
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