Kvalitetstestad av
RISE

Ritningshurts
Design | TreCe

Testad enligt SS-EN 16121:2013 + A1:2018.
Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet
Förvaringsmöbler för offentlig miljö

Vit direktlaminerad stomme och vitlackade
lådförstycken (NCS S 0500-N) med rostfria
handtag. Lådor med integrerade hjullager i
skenorna gör hurtsen mycket lättarbetad för en
mer funktionell och smidig förvaring.
Önskar du svarta eller vita handtag, notera det i
din beställning. Sockel, stomme och toppskiva i
vitlaminat. Lådförstycken i vit lack.
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LADDA NER CAD/BIM

Mått: Bredd x Höjd x Djup

Sockel

Ritningshurts, 5 lådor och toppskiva (Bredd x Höjd x Djup)
Mått

Vit

Mått

Vit

A1 topp hurts

991x366x684

411101

Sockel A1

Höjd 80

440201

A1 under hurts

991x366x684

411201

Sockel A1/A0

Höjd 80

440203

Sockel A0

Höjd 80

440202

Benämning

A1/A0 topp hurts

1345x366x684

411103

A1/A0 under hurts

1345x366x684

411203

A0 topp hurts

1345x366x950

411102

A0 under hurts

1345x366x950

411202

Benämning

Bensats
Benämning
Bensats
Ben i vitlackad stål, passar alla moduler.

Sockel
Bensats

Mått

Vit

Höjd 446

431101

Hållbarhet
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SNABBFAKTA
Deklarationens innehåll
Miljö, kvalitet, socialt ansvar

Certifiering TreCe
ISO 9001:2015

Certifiering TreCe
ISO 14001:2015

Tillverkningsland
Sverige

SVHC/ECHA:s kandidatlista
Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier
som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table.

Trä
Rutiner ska finnas som säkerställer att trä eller träbaserade material är spårbart och kommer från legala och acceptabla källor. Trämaterialet
som används uppfyller kraven enligt tabell 1.
Tabell 1: Krav trä eller träbaserade material
Krav

Uppfyller

Har legal ägande/nyttjanderätt.

X

Följer nationellt och lokalt gällande lagar och bestämmelser beträffande brukande, miljö,
arbete och välfärd, hälsa och säkerhet, samt andra parters nyttjanderätt.

X

Betalar relevanta skatter och avgifter som är kopplade till brukandet.

X

Följer CITES bestämmelser (gäller enbart vissa trädarter, se CITES hemsida).

X

Spånskivorna uppfyller kraven för formaldehyd enligt emissionskrav E1.

X

Beslag och metalldelar
Ingående beslag och metalldelar uppfyller kraven i tabell 2.
Tabell 2: Krav beslag och metall
Krav
Metall som under längre tid kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstöd) får inte
utgöras av legeringar innehållande nickel, krom III eller krom VI.

Uppfyller
X

Lim
Lim som används vid tillverkningen uppfyller kraven i tabell 3 som begränsar användningen av miljö- och hälsofarliga flyktiga organiska
lösningsmedel (VOC) och hälsofarlig formaldehyd.
Tabell 3: Krav för lim
Krav

Uppfyller

Lim som används vid tillverkning av möbler eller komponenter till möbler får innehålla
max 10 vikt% VOC

X

Lim som används vid tillverkning av möbler eller komponenter till möbler får innehålla
max 0,2 vikt% fri formaldehyd

X

Hållbarhet
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Ytbehandling
Dörrar och fronter UV-lackeras i vitt, lacker som används uppfyller kraven i tabell 4 och 5.
Säkerhetsdatablad enligt REACH CLP-förordning nr 1272/2008 skickas på begäran.
Tabell 4: Krav för lack
Krav

Uppfyller

Innehållet av aromatiskalösningsmedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar
får max uppgå till 1,0 vikt%.

X

Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC får ha max påförd VOC-komponent
av 60 g/m2 för kontor/offentlig/utemiljö.

X

Tabell 5: Faroklass och faroangivelse enligt förordning 790/2009
Faroklass

Faroangivelse enligt förordning 790/2009

Akut toxicitet

H300, H301, H310, H311, H330, H331

Uppfyller
X

Organtoxisk

H370, H371, H372, H373

X

Cancerframkallande

H350, H351

X

Mutagen

H340, H341

X

Reproduktionstoxisk

H360, H361

X

Allergiframkallande

H334

X

Miljöfarligt

H400, H410, H411, H412, H413
Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkt som miljöfarliga (H400, H410, H411,
H412, H413) kan det accepteras om tillförd mängd <14g/
per m2 yta.

X

Hållbarhet
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Socialt ansvar
Vi har säkerställt att denna produkt är tillverkad under goda förhållanden, dvs. med hänsyn till sociala och etiska aspekter såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa krav har vi skickat ut till våra leverantörer och
underleverantörer, som intyg att de följs krävs en underskrift från respektive part. En sammanställning av kraven visas i tabell 6 och gäller
för hela processtillverkning av en möbel och ingående delar. Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring ”Code of Conduct” (uppförandekod)
och Möbelfaktas krav på Socialt ansvar är utformade utifrån FN:s Global Compact. Samt villkor för sociala och etiska hänsyn gällande
skattemässiga oegentligheter och svart arbetskraft. Principerna är baserade på nedan;
• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
• Rio-deklarationen om miljö och utveckling
• Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
• FN:s konvention mot korruption
• Arbetsmiljökrav baserade på ILO:s konventioner om hälsa och säkerhet
Tabell 6: Sammanställning krav för socialt ansvarstagande
Krav

Uppfyller

Lagstiftning

Tillverkningen av möbeln och de ingående delarna ska ske i enlighet med nationell lagstiftning.

X

Mänskliga rättigheter

Producent, tillverkare och leverantörers verksamhet skall följa de mänskliga rättigheterna.

X

Arbetsvillkor

Lön, barnarbete, anställningsvillkor, arbetstid, förmåner, bestraffning, fackföreningsfrihet, tvångsarbete,
samt diskriminering.

X

Arbetsmiljö

Företaget ska ständigt sträva efter att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen
för sina anställda.

X

Miljö

Identifiera miljöpåverkan, arbeta aktivt med miljöfrågor och involvera personal. Rutiner för lagefterlevnad
skall finnas och följas upp.

X

Anti-korruption

Ingen form av utpressning, bestickning, mutor eller favorisering till eller från medarbetare eller
organisationer tolereras.

X

Skattemässiga oegentligheter

Utöver att de lagstadgade skyldigheter tillämpas för berörd personal, skall också motverkande av
arbetsrättsliga och skattemässiga oegentligheter tillämpas, exempelvis illegal arbetskraft.

X

Svart/illegal arbetskraft

Ingen så kallad svart arbetskraft skall anlitas för utförande av produkttillverkning.

X

Kvalitet
Denna produkt har genomgått omfattande kvalitetstester för säkerhet och funktion, samt ytors motståndskraft, se tabell 7. Provningarna
har utförts av RISE som är ett svenskt statligt forskningsinstitut som utför provning och certifiering.
Tabell 7: Standarder som produkten har testats och godkänts mot
Standard

Omfattning

SS-EN 16121:2013 + A1:2018

Möbler för offentlig miljö — Förvaringsmöbler — Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet

Uppfyller
X

SS-EN 12720:2009 + A1:2013
SS 839117

Ytors motståndskraft
Offentlig miljö/ kontor

X

