
Håll utkik efter 

Hållbarhetsmärkta produkter 
Många av produkterna i vårt sortiment har hållbarhetsmärkningar 

eller certifieringar från en oberoende tredje part. 

Här har vi listat några av de vanligaste: 

Produkten innehåller inga parfymämnen, allergener eller 
irriterande ämnen i sådan mängd att det finns en känd 
risk för allergisjukdom.

• Målarfärg 
• Vinylgolv
• Väggpanel

Märkning eller certifiering

Astma & 
Allergiförbundets märkning

Exempel på produkter i vårt sortiment

Produkter som är registrerade i BASTAS databas klarar BASTAs högt 
ställda krav på kemiskt innehåll. Produkten underskrider BASTAs 
gränsvärden gällande utfasnings- och riskminskningsämnen m.m. 
som har farliga egenskaper för människor och miljön. 

• Målarfärg
• Fuktskyddfolie
• Gipsskivor
• Träfiberisolering
• Fog- och silikonmassaBASTA-registrering

Naturskyddsföreningens egna miljömärkning går ut på 
att naturresurser måste sparas samt att den biologiska 
mångfalden och människans hälsa inte får hotas.

• Diskmedel- och
   rengöringsmedel

Bra Miljöval 

Produkter som fått bedömningen uppfyller Byggvarubedömningens högt 
ställda krav på kemiskt innehåll. främjar en giftfri och god bebyggd miljö. 
Nu finns även en frivillig bedömning för ansvarsfulla leverantörsled. 

Byggvarubedömningen

De flesta byggprodukter omfattas av lagkrav på CE-märkning. 
Märkningen visar att produkten uppfyller hälso-, miljö- och 
säkerhetskrav i relevanta EU-regleringar. 

CE-märkning

• Lampor
• Kabel
• Ventilation, termostater, fläkt
• Golvvärmemattor
• Gasolbrännare
• Brandsläckare
• Gungbrädor

Produkten består av trä som kommer från ett ansvarsfullt 
skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till 
människor och miljö.

FSC

• Virke
• Parkettgolv
• Möbler och inredningsdetaljer
• Väggpanel
• Grillbriketter
• Trädgårdsverktyg

Märkningen är obligatorisk för ljuskällor och många typer av elektrisk 
utrustning visar energiförbrukningen och ger information om produktens 
funktion och andra egenskaper som buller och vattenförbrukning. 

Energimärkning

• Glödlampor
• Luftvärmepump, Klimataggregat
• Vitvaror
• Braskamin

Produkten uppfyller höga miljökriterier under hela livscykel: 
från råvaruutvinning till produktion, distribution och användning 
samt hur produkten tas om hand när den är förbrukad 
(återvinning och avfall).

EU Blomman

• Kakel och Klinker

Denna ekologiska produkt uppfyller strikta villkor för hur den produceras, 
bearbetas, transporteras och lagras och har därför mindre miljöpåverkan. 
Produkten innehallar minst 95 % ekologiska ingredienser och dessutom 
uppfylla strikta villkor för återstående 5 %.

EU-lövet

• Gödsel
• Utsäde
• Växter

Produkten är producerad utan naturfrämmande kemiska 
bekämpningsmedel och utan konstgödsel, med god djurvälfärd 
och bra arbetsvillkor. Produkten har därmed lägre klimatpåverkan 
och skyddar den biologiska mångfalden.

KRAV

• Gödsel
• Jord
• Utsäde
• Växter

Textilen har testats för skadliga ämnen och är ofarlig 
för människors hälsa.

OEKO-TEX® STANDARD 100 

• Textilier, t.ex. kuddar i 
    utemöbler, kläder

Produkten är bedömd enligt SundaHus hälso- och miljökriterier och 
registrerad i SundaHus databas, vilket betyder att största delen av 
innehållet är publikt och man kan kolla upp, vad byggprodukten 
består av om man har licens. 

SundaHus-registrering

• Fuktskyddfolie
• Träfiberisolering
• Fog- och silikonmassa

Produkten uppfyller höga miljökriterier under hela livscykel: från 
råvaruutvinning till produktion, distribution och användning samt hur 
produkten tas om hand när den är förbrukad (återvinning och avfall). 

Svanen

• Färg
• Rengöringsmedel och-textilier
• Parkett- och Laminatgolv
• Spackelmassa
• Textiler
• Braskamin

• Fuktskyddfolie
• Gipsskivor
• Fog- och silikonmassa


