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Clean – ett flexibelt dispenserställ för god handhygien
Att ha en god handhygien är viktigt för att både skydda sig
själv och andra från att sprida smitta. Att ”sprita” sina händer
är något som de flesta människor gör vid besök i affärer,
restauranger, kontor eller på andra offentliga platser. När vi på
TreCe insåg att smittspridning blev ett problem i samhället,
började vi fundera på hur vi skulle kunna bidraga med något
som på ett enkelt sätt motverkade detta, och kom fram till en
egen lösning.
Vi har valt att producera ett stativ, som utgår från kundens
behov. Flexibilitet och enkelhet är viktigt för många och det
har vi valt att ta fasta på. Grunden är ett stativ med en stabil
fot, som man sedan adderar till de tillbehör man tycker är
viktiga att kunna erbjuda sina besökare. Två olika modeller av

flaskhållare (750 ml och 1000 ml), hållare för Tork M1
papperskassett, papperskorgen Hold mini och en toppskylt
för eget budskap (liggande A4). Stativet består av perforerade
fyrkantshål på fram- och baksida, som man enkelt hakar fast
tillbehören i och på den höjd och plats man själv tycker blir
bäst. På en förskola kanske man väljer att placera tillbehören
på en lägre höjd än på ett gymnasium, exempelvis.
Hållbarhet och material
Stativet och övriga delar i pulverlackad stålplåt tillverkas i
Sverige och består till 20% av återvunnet material. Stålplåten
är 100% återvinningsbar. Stommens pulverlack är ett bra
miljöval då inga lösningsmedel krävs. Innerkärl i 100% återvunnen plast. Innerkärlet går att diska i diskmaskin.
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Clean skylthållare A4.

Clean färste Tork M1. Tork M1 ingår ej*.

Clean dispenserhållare, Small.

Clean dispenserhållare, Small och Large.

Clean Hold mini.

Clean dispenserhållare, Small, Large och
Hold mini.

*Tork M1 köper du hos din dagliga kontorsmaterielleverantör.
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Material: Pulverlackerat stålplåt

Så här beställer du Clean:

1. Välj stativ
2. Addera valfri dispenserhållare
3. Addera skylthållare
4. A
 ddera övriga tillbehör som
fäste för Tork M1,
Clean Hold mini papperskorg.

Assemble instruction - Clean

EXAMPLE OF PLACEMENT

Clean Dispenserstativ
Samtliga komponenter levereras i färgen RAL 7016 Antracit

Benämning

Mått

Art nr

Stativ Stolpe 50*50 mm. Inkl fot, skruv och tassar H:140, Ø:380

110001

Dispenserhållare Small
Maxmått flaska: Ø 68 mm eller 68x68 mm

72x170x140

110002

Dispenserhållare Large.
Maxmått flaska: Ø 85 mm eller 85x85 mm

88x170x157

110003

Skylthållare A4 Skyddsplast ingår

303x215

110004

Fäste Tork M1 (Tork M1 ingår ej*)

104x282

110005

250x302x135

473204

Papperskorg Hold mini 7 L. Inkl. fäste till stativ
samt innerkärl och lock.

Clean
skylthållare A4
Clean fäste Tork M1.
Tork M1 ingår ej
Clean
dispenserhållare,
Small
Clean
dispenserhållare,
Large

Clean Hold mini

* Tork M1 köper du hos din dagliga kontorsmaterielleverantör.

Clean stativ

Hook on the products at any height.
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Hållbarhet
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SNABBFAKTA
Deklarationens innehåll

Certifiering TreCe

Miljö och socialt ansvar

ISO 9001:2015

Tillverkningsland

Certifiering TreCe
ISO 14001:2015

Återvunnet material
20% återvunnen stålplåt (Stativet)

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

Metall – stativet
Stativet 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
Pulverlacken har inga egenskaper som är cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande, och innehåller inga ämnen som
finns med på EU:s kandidatförteckning. Därmed uppfyller lackerna, med god marginal, de kraven som REACH-förordningen ställer.
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
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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 arbets
förhållanden, 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

