Möbler och Inredning
Framtiden skapas nu
Vi lever i ett samhälle som
inte är hållbart. Vi utnyttjar
våra begränsade naturresurser
för hårt och vi sprider farliga
ämnen i naturen. Genom att
använda produkter som är mer
miljöanpassade kan vi minska
vår negativa påverkan. Genom
att köpa Svanenmärkta möbler
hjälper du till i arbetet för
ett hållbarare samhälle.
Produktens hela livscykel
Svanenmärkningen bedömer
produktens miljöpåverkan
under hela dess livscykel, alltså
från råvara till avfall. Kraven
är som hårdast där miljöpåverkan är som störst. Svanen
gör det alltså enkelt för dig att
vara med och skapa en hållbar
framtid. Eftersom Svanens
miljökrav är hårda klarar bara
en del av marknaden av dem.
Kraven skärps dessutom vart
fjärde år.
Kort om Svanenmärkta
möbler
» Håller hög kvalitet och är
testade även med avseende
på hållbarhet
» Trä kommer inte från
skyddsvärda skogar
» Kemiska produkter innehåller minimalt med hälsooch miljöfarliga ämnen
» Lack och färg har minimalt
innehåll av organiska lösningsmedel
» Träskivor tillverkas på ett
energisnålt sätt och avger
lite formaldehyd
» Textil och stoppning har
tillverkats med låg
miljöpåverkan
» Möblerna innehåller inga
bromerade flamskyddsmedel
» Ljusarmaturer är anpassade
för låg energiförbrukning

Trä från hållbart skogsbruk
Trävirket i Svanenmärkta
möbler kommer från skogsbruk där hänsyn tas till det
naturliga ekosystemet och där
den biologiska mångfalden
bevaras. Genom att kombinera
rationell skogsproduktion med
metoder där större hänsyn tas
till olika arters överlevnad får vi
skogar som kan nyttjas för både
produktion och rekreation.
Träskivor och formaldehyd
Svanen ställer krav på
energiförbrukningen vid
tillverkningen av träfiberskivor, spånskivor, plywood och
MDF. Energiförbrukningen
ska vara låg och det ställs
även krav på att merparten
av energin ska komma från
förnybara energikällor.
Utsläppen av svavel och
partiklar från tillverkning ska
även de vara låga.
Återvinning och mindre
avfall
En Svanenmärkt möbel eller
inredning av plast eller metall
är till viss del tillverkad av
återvunnet material. Den är
också konstruerad för att lätt
kunna återvinnas. De olika
materialen ska vara märkta
och gå att separera för
återvinning.
Utan onödiga miljögifter
Kemikalier är kanske inte det
första du tänker på när det
gäller möbler. Ändå används
det en mängd olika kemiska
produkter både som tillsatser
i material och under produktionen. Mängden hälso- och
miljöfarliga ämnen är
reducerade till ett minimum
i den Svanenmärkta möbeln.
Det handlar till exempel om
flamskyddsmedel, färgämnen
i tyger och stoppning och

ytbehandling av metall och
plast för att nämna några
områden.
Lack och färger som används
till Svanenmärkta möbler innehåller minimalt med organiska lösningsmedel. Organiska
lösningsmedel är farliga för
både miljön och människan.
Svanenmärkta möbler =
hållbara möbler
Att förvänta sig hållbarhet och
god funktion av en Svanenmärkt möbel är självklart med
tanke på den tydliga kopplingen mellan livslängd och
miljöbelastning. Att Svanenmärket även uppfattas som en
kvalitetsmärkning gör det hela
än mer naturligt. För att säkra
att den Svanenmärkta möbeln
uppfyller dessa förväntningar
ska den klara ett antal tester
som rör hållbarhet, styrka,
säkerhet och stabilitet.

Vill du veta mer?
Kontakta oss gärna:
Miljömärkningen Svanen
tel: 08-55 55 24 00
e-post: info@svanen.nu
hemsida: www.svanen.nu

Framtiden skapas nu

