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MILJÖPROGRAM GÄLLANDE FÖR INFLEXOR AB
Miljöprogram för tillverkning/leverans av gallerprodukter, rökluckor, takljuskupoler samt takbrunnar
vilka försålts av Inflexor AB

1. Inflexor arbetar inte med några material som finns upptagna vare sig på
kemikalieinspektionens förbuds- eller avvecklingslista.
2. Inflexor använder sig av transportföretagen Schenker/BTL eller Danzas/ASG för sina
transporter. Dessa båda företag använder sig av miljöklass 1 diesel. För det fall annat
transportföretag skulle användas gäller även här motsvarande krav gällande
dieselanvändning. För andra miljöfrågor rörande transporter hänvisar vi till respektive
transportföretags specifika miljöprogram.
3. Inflexor använder sig av eldrivna truckar för lastning, lossning och övrig förflyttning av gods.
4. Inflexors ambition är att flytta och omlasta våra produkter så lite som möjligt.
5. Inflexors ambitioner är att ständigt utveckla och effektivisera produktionsprocessen vilket
skall leda till minimalt med materialspill och elförbrukning.
6. Inflexor använder sig av en effektiv packningsprocess, där strävan är att endast använda
sig av återvinnings- och miljövänliga förpackningsmaterial. Ambitionerna är även att
använda så lite material som möjligt utan att produkten försämras med hänsyn till yttre
påverkan.
7. Inflexors gallerprodukter som är tillverkade i aluminium eller rostfritt är åldersbeständiga
och behöver därmed ingen bättring med åren. Detsamma gäller för tillverkade takbrunnar.
Beträffande rökluckor och kupoler tillverkas rökluckornas lock i galvad eller plastbelagd
stålplåt med mineralullsisolering. Kupolerna tillverkas i akrylplast. Sargarna är utförda av
trä eller har stommar av stålplåt eller trä med mellanliggande mineralullsisolering samt
sidobeklädnad av stålplåt eller fanerskivor och mineritskivor. Eventuell målningsbättring
av ytorna skall utföras enligt stålleverantörens anvisningar. Materialet är återvinningsbart.
8. Inflexors produkter är miljövänliga i avseende på underhåll, eftersom inga miljöfarliga
kemikalier behöver användas vid rengöring.
9. Inflexor förbättrar fortlöpande sina rutiner för sitt ytterligare öka miljömedvetenheten.
Samma höga krav som gäller för Inflexor ställs även på våra underleverantörer.
10. Inflexor källsorterar och återanvänder engångsmaterial.
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För ytterligare information om våra produkter se vår hemsida: www.inflexor.se

Postadress
Inflexor AB
Box 5044
S-194 05 Upplands Väsby
Sweden

Besöksadress
Järnvägsgatan 5
Sundbyberg

Telefon
Telefax
Nat.
08-98 15 44
Nat.
08-627 54 40
Int.+46 8 98 15 44 Int.+46 8 627 54 40

Bank
Nordea

Bankgiro
Org.nr. / V.A.T. No
995-8679 SE556219568401
Postgiro
19 18 84 – 6

Företaget innehar
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Rätt till ändring utan föregående meddelande förbehålles

Inflexorföretagets miljöansvarige är 010601 Tommy Vormisto eller annan person som vid aktuell
senare tid har tilldelats uppgiften inom bolaget.

