Miljødeklarasjon

Elfa innredning
Elfa Norge AS

Transport

Pulvermaling

Kontakt
Nygårdsveien 76
3204 Sandefjord
Salgssjef: Ståle Horntvedt
Tlf: 33 48 93 22
E-post: stale.horntvedt@elfa.com

Transport skjer med lastebiler. Elfas
største transportør er miljøsertifisert.

Elfa benytter epoxy-polyester
pulvermaling. Pulvermaling
inneholder ingen løsemidler og er
derfor skånsomt for både mennesker
og miljø. Pulvermaling gir en overflate
med høy kvalitet og motstandskraft.
Produktene vaskes med en alkalisk
regjøringsprosess før de males. Elfa
har tre leverandører av pulvermaling
og alle er sertifisert i følge ISO
14000.

Fabrikk
Elfa Sweden AB
Elfagatan 5
593 87 Västervik

Miljø
Vår ambisjon er å velge
miljøvennelige, og om mulig
fornybare, materialer i våre
produkter. Vi tilstreber å ikke
forbruke mer naturressurser enn
absolutt nødvendig i våre produkter.
Hovedandelen av våre produkter
er produsert av stål og belagt med
ikke-giftig epoxy pulverlakk. Décorprodukter og hyller av sponplater
er uten løsemidler og oppfyller den
europeiske E1-klassifiseringen, samt
de strengere Californiske kravene
,CARB, gjeldende formaldehyd.

Produksjon
Produksjon foregår gjennom
stansing, kapping, profilering,
sveising, lakkering, merking og
pakking. Materialavfall gjenvinnes.
Elfa Sweden ABs fabrikk
oppvarmes med olje og elektrisk
varme. Elfa gjenbruker energi fra
produksjonsprosessen i oppvarming
av fabrikken.

Produkter
Produktene som produseres på Elfas
fabrikk i Västervik er komponenter til
Elfas kurv- og hyllesystem. Systemet
brukes til å skape orden i hjem- og
kontormiljøer. Systemet selges via
byggevarehandelen, prosjekter og i
spesialbutikker.
Materialfordeling
(vekt% av årsproduksjon)
Stålplater		 45%
Ståltråd			35%
Stålrør			15%
Pulverfarge		
3%
Wellpapp (emballasje)
2%
Plast 			<1%
Stålplater
Stålplatene er lett innoljede med
en vannbasert olje. Platene er oljet
for å forhindre rust før levering til
Elfa. Stålet leveres fra svenske
leverandører og har i hovedsak sin
opprinnelse i Sverige.
Ståltråd
Ståltråden leveres hovedsakelig fra
svenske leverandører. Ståltråden
har en kobberbelagt overflate for
å minimere strømforbruket ved
sveising.
Stålrør
Rørene kjøpes fra svenske bedrifter.
Stålrørene er innoljet på samme
måte som stålplatene.

Wellpapp/Bølgepapp
Elfas leverandør av wellpapp
er sertifisert i følge ISO 14000.
Wellpappen inneholder minst 80%
resirkulert papp.

Annet

Alle leverandører av strategiske
materialer er sertifiserte i følge ISO
9000 og flertallet også i følge ISO
14000.
		

Vedlikeholdsråd

Skyvedører og innredning
Rengjøring av innredningsprodukter

Rengjøring av skyvedører

• Alle innredningsprodukter kan tørkes av med fuktig
klut og mildt rengjøringsmiddel. Også Décor-hyllene,
men husk å vri opp kluten godt.

• Bunnskinnen bør støvsuges jevnlig, ettersom støv og
smuss kan slite på hjulene.

• Fingermerker på platinum innredning fjernes enklest
med matolje eller mineralvann.
• Aceton eller lignende midler kan ikke benyttes, da
disse kan skade overflater og plastdetaljer.

• Overflater i finér og heltre har en porete overflate.
Vær derfor sparsom med vann ved rengjøring. Bruk en
fuktig klut og tørk deretter av med en tørr klut. Bruk aldri
tynner for å fjerne flekker.
• Rengjøring av speil og glass får best resultat ved bruk
av rengjøringsmidler egnet for denne type overflater,
f.eks. vindusvask. OBS! Bruk aldri stålull.
• Limrester på speil eller glass fjernes forsiktig med et
barberblad.
• Profilene rengjøres best med en fuktig klut.
• Oljede overflater skal ikke etterbehandles med olje
etter rengjøring. Rengjøres med en fuktig klut og mildt
rengjøringsmiddel, tørk ekstra godt av med en tørr klut.

Garantibevis
Garantien omfatter

Forutsetninger for garantien

Garantiens gyldighet

Garantien dekker alle feil ved
materialer og håndverk ved normal
bruk av trådhyller, knekter, skinner,
bærelister, kurver, kurvrammer
og bevegelige komponenter på
skyvedører.			

Produktene skal være kjøpt og betalt
gjennom en autorisert forhandler i
Norge. Garderoben må i tillegg være
levert og montert i Norge.

Garantien gjelder 10 år
fra kjøpsdato. Vennligst
spar på kvitteringen.

Defekte deler skal på anmodning
returneres. 			

