Miljövarudeklaration Belysningsarmatur
GRUNDDATA
Produktnamn
Quarto 270 mm E27
varmförzinkad IP45

Artikelnummer
01-60019

Kontaktperson, telefon, e-post
Tore Larsson, 08-440 85 40, tore.larsson@foxdesign.se

Deklaration upprättad
2011-01-26

Senast uppdaterad
2011-01-26

LEVERANTÖRSINFORMATION
Företagsnamn, adress, telefon. Fax, e-post
Fox Design AB, Tellusgången 8, S-126 37 Telefonplan
T 08-440-85 40
F 08-24 22 33
info@foxdesign.se, www.foxdesign.se
Företagsbeskrivning
Vi arbetar utifrån en princip om enkelhet i design, material och funktion. I kraft av sin enkelhet och
materialval förstärker våra produkter det design- och kvalitetsmässiga uttrycket på en byggnad eller ett
inredningsprojekt.
Företagets pågående miljöarbete
För att kunna möta morgondagens miljökrav har vi startat vårt förändringsarbete och arbetar idag aktivt
med att steg för steg försöka driva utvecklingen så att vår verksamhets miljöpåverkan ständigt minskas.
Som ett led i miljöarbetet har Fox formulerat en miljöpolicy som skall användas som ett styrmedel för
företaget och samtidigt ge en god framförhållning ur miljöhänseende.
1. Ta inte ur jordskorpan
I ett hållbart samhälle tar vi tillvara på det som vi hämtat från berggrunden, så att koncentrationerna av
dessa ämnen inte längre ökar i naturen.
2. Undvik onaturliga ämnen
I ett hållbart samhälle får vi inte själva framställa ämnen, avsiktligt eller oavsiktligt, i högre takt än de
kan brytas ned och inpassas i naturens kretslopp, eller läggas fast i berggrunden.
3. Träng inte undan naturen - bevara växter och djur
I ett hållbart samhälle påverkar vi inte ekosystemen rent fysiskt, så att produktionsmöjligheterna och
mångfalden försvinner. Vi lever alltså av "räntan" som naturen ger oss - inte kapitalet.
4. Sluta slösa
I ett hållbart samhälle skapas så mycket nytta som möjligt per uttag från och utsläpp till naturen.
Samtidigt är fördelningen av resurser tillräckligt effektiv och rättvis för att åtminstone täcka
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grundläggande mänskliga behov överallt.
Läs mer på vår hemsida om "Det naturliga steget" och vårt miljöarbete.

LAGKRAV MM GÄLLANDE PRODUKTEN
I de fall produkten innehåller > 0,1 vikt % av ämnen som finns upptagna i Kemikalieinspektionens PRIO
databas eller omfattas av REACH informationsplikt redovisas detta under kommentarer nedan.
Produkten uppfyller Lågspännings-, EMC- och RoHS-direktiven. Fox Design är anslutna till El-kretsen och
REPA och uppfyller därmed WEEE och förpackningsdirektiven.

PRODUKTENS UPPBYGGNAD OCH INNEHÅLL
Ingående materialslag

Cas nr

Stomme:
- Stålplåt
- Zink

Vikt %

Kommentar

<51,3
<3,4

Väggfäste:
- Rostfritt stål 304

<32,5

Bländskydd:
- Opaliserad polykarbonat

<9,6

Kablage:
-PVC

<0,3

Plast - övriga plastdetaljer

<1,2

Rostfria skruvar

<1,7

TRANSPORTER OCH EMBALLAGE
Transporter från Fox Design sker med ”DHL Gröna Ton”. Vi tar därmed vårt ansvar för att begränsa
utsläppet av CO2. Emballage i wellpapp, oftast framställd av återvunnet papper.

PRODUKTENS MILJÖPÅVERKAN UNDER LIVSCYKELN
Genom att välja produkter av hög kvalitet som håller i många år spar vi miljön. Det gäller att begränsa
uttaget ur jordskorpan och minska mängden sopor. Produktens huvudsakliga miljöpåverkan under
livscykeln är den energi som förbrukas under användarfasen. Produktens livslängd beräknas till >20 år.
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