Butler
Design | Jangir Maddadi

När Jangir Maddai designade Treces nya
papperskorg Butler var den i första hand inte
tänkt som bara en papperskorg. Den skulle
skapa både identitet och känsla för god design
där den blev placerad. En papperskorg man
inte behöver gömma, utan den både förstärker
och förskönar omgivningen med sin säregna form.
Butler kan placeras ensam eller i grupp om man
önskar källsortera.

Butler består av ett yttre skal i glasfiber med en enkel
stomme av svenskt stål. Skalet som är väldigt stöttålig
är lätt att lyfta av vid byte av avfallssäck. Butler är
perfekt för kontor, köpcentra, hotell, skolor, universitet
och andra offentliga miljöer.
Butler är tillverkad i två storlekar, Small 46L och
Large 116L.

LADDA NER CAD/BIM

Butler Källsortering

Butler Källsortering

LADDA NER CAD/BIM

Inre stativ/sophållare: Pulverlackerad stål
Skal: Glasfiberarmerad gelcoat

Butler Small, vit
Vitt glasfiberskal, svart inre stativ/sophållare i RAL 9005. 46L.
Rek sopsäck 70-85L.
Färg
RAL 9010 Ren vit

Mått

Art nr

543x668x543

330101

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.

Butler Large, vit
Vitt glasfiberskal, svart inre stativ/sophållare i RAL 9005. 116L.
Rek sopsäck 125 L.
Färg
RAL 9010 Ren vit

Mått

Art nr

562x850x562

330201

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.

Tillbehör
Benämning

Färg

Art nr

Butler golvinfästning 3 svarta Z-profiler för
golvinfästning i RAL 9005.
Fästs mellan ben och
bottenplatta.

Svart

330198

Monteringsanvisning - Butler

Monteringsanvisning – Butler
MONTERA BEN:
MONTERA HJUL:

Butler hjulsats

Ben (standard)

Skruva på benen på undersidan. Inga verktyg behövs.
För på den tunna brickan, hjulet och den tjocka brickan på skruven
och skruva fast allt på det korta benet. Skruva sedan på hela
hjulsatsen på undersidan.
Sida 4
Sida 5

Monteringsanvisning – Butler

Monteringsanvising - Butler

MONTERA HJUL:

MONTERA GOLVINFÄSTNING

3 svarta hjul med ben
i RAL 9005

Golvinfästning

Fäst golvinfästningen mellan ben och bottenplatta genom att skruva på
benet. Golvinfästningen skall riktas mot centrum. Fäst sedan benstativet i
golvet med skruv som är lämpad till underlaget. (Ingår ej)
Sida 6

Ladda ner monteringsanvisningar

Svart

330199

Hjul

För på den tunna brickan, hjulet och den tjocka brickan på skruven
och skruva fast allt på det korta benet. Skruva sedan på hela
hjulsatsen på undersidan.
Sida 5

Monteringsanvising - Butler

MONTERA GOLVINFÄSTNING

Svartlackerat inre stativ i RAL 9005.

Fäst golvinfästningen mellan ben och bottenplatta genom att skruva på
benet. Golvinfästningen skall riktas mot centrum. Fäst sedan benstativet i
golvet med skruv som är lämpad till underlaget. (Ingår ej)
Sida 6

Hållbarhet

Butler Källsortering

SNABBFAKTA
Deklarationens innehåll

Certifiering TreCe

Miljö och socialt ansvar

ISO 9001:2015

Tillverkningsland

Återvunnet material
20% återvunnen stålplåt (stommen)

Sverige

Certifiering TreCe
ISO 14001:2015
Återvunnet material
100% återvunnen ABS plast (in.kärlet)

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

Metall – ställning för ben och hjul
Ställningen för ben och hjul består av kallvalsad stålplåt och tillverkas i Sverige. Vid framställning av stålämnen används 20 % återvunnet
material och resterande består av järnråvara malm (80 %). Stålplåten uppfyller kraven i tabell 1.
Tabell 1: Krav metall
Krav

Uppfyller

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.

X

Pulverlack – ställning för ben och hjul
Ställningen för ben och hjul är pulverkad. Pulverlackeringsmetoden ger både miljö- och kvalitetsmässiga fördelar eftersom inga lösningsmedel behöver tillsättas och spillmängden är väldigt liten. Dessutom ger pulverlacken en hållbar och snygg finish. Uppfyllda krav framgår i
tabell 2 och 3.
Tabell 2: 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 3: 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

Butler Källsortering

Plast – skalet
Skalet består av plastglasfiber och uppfyller kraven i tabell 4.
Tabell 4: Krav plast
Krav

Uppfyller

Fri från PVC (polyvinylklorid)

X

Ftalater/mjukgörare med faroangivelse H360 får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.

X

Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) får ej aktivt tillsättas eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,01 vikt%.

X

Följande flamskyddsmedel har inte aktivt tillsatts eller att uppmätt värde per substans och detalj får inte överskrida 0,1 vikt%.

X

Polybromerade bifenyler (PBBs)
Dekabromdifenyleter (dekaBDE)
Pentabromdifenyleter (pentaBDE)
Oktabromdifenyleter (oktaBDE)
Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP)
Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA)
Hexabromcyklododekan (HBCDD)
Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP)

CAS-nr: 59536-65-1
CAS-nr: 1163-19-5
CAS-nr: 32534-81-9
CAS-nr: 32536-52-0
CAS-nr: 126-72-7
CAS-nr: 5455-55-1
CAS-nr: 25637-99-4
CAS-nr: 115-96-8

Inga pigment som innehåller bly, kadmium, tenn, krom VI eller kvicksilver inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 0,01 vikt% uppmätt
värde per detalj.

X

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 5 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 5: 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

