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FORM2 - Miljömedvetet ansvar,

i dag och i morgon

FORM2;s kunder har rätt att kräva att vi tar hänsyn till och verkar för att vår påverkan på vår
miljö minimeras!
Vi ser till att vår produktion såväl som våra övriga tjänster alltid tar ett miljömedvetet ansvar.
Och att vi ständigt verkar för att minimera de utmaningar vi ställs inför och att vi bidrar till s
tändiga förbättringar.
Vårt miljöarbete ska vara integrerat i företagets organisation och vid nyinvesteringar och inköp
ska miljöaspekterna prioriteras. Vi ska sprida miljöinformation och ha engagerade medarbetare i
denna fråga.
Våra produkter har som krav, hög kvalité som bidrar till lång livslängd och återanvändbarhet i
materialval, baserat på lång erfarenhet om materialens egenskaper.
De skall tillverkas och transporteras med minsta möjliga miljöpåverkan.
Vi verkar för att våra kunder får lätt att välja de produkter och material som innebär en
resurssnål tillverkning och som ger en ökad möjlighet tillåtervinning.
FORM2 arbetar ständigt med att hitta nya och förbättrade möjligheter för att minska påverkan
på vår miljö, och har regelbundet avstämning kring dessa frågor och vår miljöpolicy, för att bidra
och värna om allas vår framtid.

-----------------------------------------Benny Arvidsson
VD & Produktionschef
FORM2 Office AB

Smältgatan 2, 432 32 Varberg
+46 (0)340-62 74 70
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Innehålls förteckning
Sid 5 .................... FORM2s processer
Sid 6 - 7 ............... FORM2s material & ytbehandlingar
Sid 9 .................... Certifikat
Sid 11 .................. Klimatförändringar

ö
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FORM2s processer
FORM2 har under lång tid arbetat med miljöfrågor och strävar ständigt efter att bli ännu bättre.
Under vår resa har vi gjort många framsteg för att bidra till minskad påverkan på vår miljö, men vi
arbetar vidare för att utvecklas och bli ännu bättre.
Våra val av leverantörer baseras på att de ställer samma krav som vi gällande hela processen från
det att vi produkterna designas till dess den är helt förbrukad.
Vi har alltid krav på pss att tillsammans med våra samarbetspartners hitta nya och ännu mer miljöfrämjande sätt att tillverka våra produkter. Vi utvecklas och förbättras kontinuerligt tillsammans.

Vår logistik är en väldigt viktig fråga i vår process och vi använder enbart de väl kända och
etablerade transportbolag som precis som vi tar ett stort ansvar för att effektivisera och värna om
miljön.

Vi använder erkända formgivare så våra produkters design håller över tid.
Våra högakvalitékrav som vi alltid arbetar efter innebär lång livslängd.

Självklart använder vi oss av källsortering så att allt oanvänds till återvinning.

FORM2 arbetar ständigt med att utbilda all personal och se till att vi alltid fortsätter utvecklas och
alltid följer de lagar och eventualla derektiva och krav som kan komma att ställas på oss.
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FORM2 - material & ytbehandlingar
Grundmaterial
Kärnan i våra möbler är i huvudsak spånskiva eller MDF. Mindre mängder av lamell, plywood och board
används.
Spånskivan innehåller 90% träspån och 10 % bindemedel och uppfyller E1-normen.
MDF innehåller 85% trä och 15% bindemedel och uppfyller E1-normen. Tillverkning av spånskivor och MDF
sker i Sverige och Tyskland.

Fanér
Används som ytskikt. Tjocklek 0,55-0,60mm och är inte behandlat med någon biocid, eller
bekämpningsmedel. Vi arbetar enbart med de leverantörer som ser till att återplantering sker fortlöpande,
vi använder bara FSC märkt fanér.

Laminat
Används som ytskikt. Laminat består av papper och melaminharts. Lägg till mer text

Metaller
Våra stativ består av 1142 stål som är pulverlackerade i RAL utan lösningsmedel. Stålets ursprungsland är
Sverige. Metall förkommer i beslag, gångjärn, handtag, skruvar, ben, samt en del mindre detaljer.
Ytbehandling som innehåller krom/nickel kan förekomma, men då endast på små detaljer som skruvar,
gångjärn, och mindre beslag.
Vi använder krom i stativ för skrivbord och konferensbord pga av krav från marknaden, men vi använder
bara krom III, enligt gällande regelverk.

Plast & Stoppning
Plast finns i lådor, lådinredning och glidlister till hurtsar , fot till bordsben samt andra mindre detaljer.
Plaster som förkommer är polypropen(PP), polyamid (PA), polystyren(PS), och polyten(PE).

Textil
Klädsel till arbets-, stolar, bords och golvskärmar, Vi tillverkar inte textil själva utan arbetar med
väletablerade svenska textilväverier som har en miljöpolicy där inga materiel används som icke är
godkända, och inte innehåller utan är fria från bromerade och andra skadliga flamskyddsmedel.
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Lack
Som ytskikt används klar UV lack på i genomsnitt 90% av träytorna. Allt material som appliceras blir
lackskikt efter härdning och inget lösnngsmedel avdunstar. Detaljer som inte kan UV lackas sprutas
manuellt alternativt ridålackas med vattenlack och syrahärdande lack(kulörlack) Betsning sker enbart med
vattenlöslig bets. Klorerande lösningsmedel eller bindemedel alt. Flamskyddsmedel förekommer inte.

Lim
Förekommer i bordsskivor, det lim som används är smältlim och är vattenbaserat och fritt från
lösningsmedel.

Förpackningsmaterial
Material i innerförpackning; Cellplast(PE), wellpapp, plastad kartong som hörnskydd, alternativt
plasthörn(PE).
Material i ytterförpackning; wellpapp, plastband.
Vid större leveranser till enskilda kunder kan emballage tas i retur för återanvändning.
Materialet är återvinningsbart.
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Möbelfakta är en kravpaketering för möbler - nu starkare, vassare och mer komplett än tidigare. Möbelfakta ska vara till hjälp,
oavsett om du är möbelproducent, underleverantör, upphandlare,
återförsäljare eller konsument. Kraven har utökats och bygger
numera på tre delar; kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Ett integrerat ledningssystem FR2000 Verksamhetsledning (FR2000)
innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för Kvalitet, Miljö,
Arbetsmiljö, Brandskydd och Kompetens och kan användas av alla
typer av organisationer.
Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert
till avslutad affär. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62
40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt
arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om
systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Återvinning för ett hållbart samhälle. Miljömedvetna företag tar sitt
ansvar. Vi har alla ansvar för att skapa ett mer hållbart samhälle. När
du ansluter ditt företag till FTI löser du ditt lagstadgade ansvar att samla
in och skapa möjligheter för återvinning av ditt förpackningsmaterial.
Materialet kan återvinnas flera gånger om.

VÅR MILJÖ | 9

10 | VÅR MILJÖ

Klimatförändringar - Vad innebär det?
De pågående klimatförändringarna påverkar oss alla mer och mer. Du kanske har sett på TV eller upplevt i
din omgivning
att stormar och översvämningar blir allt vanligare. Kanske har vintrarna blivit lite varmare, med mindre snö
och mer regn. Tycker du att det verkar som om våren kommer lite tidigare varje år, och blommorna och
fåglarna är här tidigare än väntat?
Om vi inte försöker stoppa detta nu kommer vår jord att skadas, och vårt sätt att leva förändras!
• Spara varmvatten genom att duscha i stället för att ta ett bad – energiåtgången blir fyra gånger mindre.

• Ha inte ljuset tänt i onödan. Hushållen står för 30 % av elkonsumtionen i EU, så det gör stor skillnad om vi sparar elektricitet.

• Låt inte TV:n, stereon och datorn stå på standby,
utan stäng av ordentligt så att det inte lyser någon liten lampa. En TV använder i genomsnitt 45 % av
sin energi under standby. Om alla européer undvek standby skulle de spara tillräckligt mycket elektricitet för att försörja ett land av
Belgiens storlek med ström.

• Lämna inte heller din mobiltelefonladdare i kontakten när du inte har telefonen på laddning. Om du gör
det slösas 95 % av elektriciteten bort – endast 5 % används för själva laddningen av telefonen.

• Om du köper en ny elektrisk apparat, t.ex. ett kylskåp eller en tvättmaskin, se då till att den är märkt med ett A enligt den
europeiska energiklassificering som alla apparater måste vara märkta med. A innebär att apparaten är mycket energisnål.

• Leta efter varor som bär det europeiska miljömärket som är en liten blomma i affärerna. Märket visar att varorna har tillverkats
enligt stränga miljökrav

• Slösa inte värme i onödan. Om din familj sänker temperaturen i hemmet med bara 1° C kan ni sänka elkostnaderna
med upp till 7 %.

• Om du planerar att köpa en ny bil, köp en liten och bränslesnål bil. Enligt EU- lagstiftningen ska biltillverkarna informera om hur
mycket koldioxid deras bilar släpper ut.

• Flyget är den snabbast växande källan i världen till koldioxidutsläpp. Om du bara ska resa
några tiotals mil, ta tåget eller bussen i stället.

• Plantera ett träd i trädgården eller i kvarteret. Fem träd absorberar i normalfallet
upp ett ton koldioxid under sin livstid.
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Huvudkontor / Showroom
Smältgatan 2, Varberg
tel. 0340 - 62 74 70

Showroom
Rosenlundsgatan 40, Stockholm
tel. 08 - 510 616 12

Webbplats
Du hittar material och information på
www.form2.se

FORM2 på sociala medier
Facebook.com/Form2officeab
@FORM2Office på Instagram

