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KVALITETS- OG MILJØPOLITIK 
 
Med forbrugernes ønsker som omdrejningspunkt vil vi i FUMAC A/S udvikle og markedsføre 

møbelløsninger, hvor funktionalitet, kvalitet og god form er forenet med markedets bedste pris. 

 

Gennem en let overskuelig visualisering af pris og sortiment, skal vi gøre det nemt for forbrugeren at 

foretage det enkle og frem for alt økonomiske møbelindkøb til kontoret, hjemmet og OEM-produktion. 

Det er vores politik at gøre vores yderste for at sikre det eksterne såvel som det interne miljø ved til 

stadighed at søge reduktion af miljøbelastningen. Dette sker gennem en klar miljøbevidsthed ved valg af 

materialer og processer til gavn for vores kunder, medarbejdere og omgivelser. 

Derfor vil vi: 

• have fokus på de krav og forventninger som vores kunder har til os som en ansvarsbevidst, 
professionel leverandør og producent 
 

• have en tæt dialog med kunderne, for at sikre samarbejdet om kvalitet, miljø, leveringssikkerhed og 
pris og derigennem kundernes tilfredshed. 
 

• sikre, at alle medarbejdere er veluddannede med hovedvægt på kundeservice, produktkompetence 
og miljøbevidsthed. 
 

• søge at påvirke miljøforhold i hele produktkæden, hos leverandører og kunder, hvor det er muligt. 
 

• søge at beskytte miljøet ved løbende at forbedre vores miljøpræstation, samt forebygge forurening 
ved rentable foranstaltninger. Dette gøres ved fokus på vores væsentligste miljøforhold som er 
emission til luft, kemikalieaffald, energiforbrug, outsourcede processer og råvareforbrug. 
 

• have fokus på opnåelse af fastlagte kvalitets- og miljømål. 

• løbende vedligeholde og forbedre vores ledelsessystem, der baserer sig på principperne i DS/EN 

ISO 9001 og DS/EN ISO 14001, så det opfylder lovmæssige krav, kundekrav og egne krav relateret til 

kvalitet og miljø. 

 
PRODUKTION 
Alle produktionsprocesser skal være mindst mulig forurenende (fremmede partikler, støj, vibrationer o.l.) 
 
Formaldehyd er udelukket fra de fleste materialer i produktionen, og de få steder, hvor det endnu 
anvendes, følger vi verdens strengeste grænseværdier, den tyske E1-norm. 
 
Der anvendes ikke freon i forbindelse med produktion. 
 
ARBEJDSMILJØ, ARBEJDSSIKKERHED OG CSR 
FUMAC A/S arbejder intenst på at have et godt arbejdsmiljø, som udtrykkes ved et samarbejde med 
arbejdsglæde, samt evne og villighed til både at arbejde fleksibelt og bidrage til at forhindre arbejdsskader, 
ulykker-, -lidelser og ’nær-ved-ulykker’. Der henvises i øvrigt til vores miljø- og kvalitetsledelseshåndbog 
samt vores Personalehåndbog. 
 
Arbejdsstyrken er generelt kendetegnet ved høj anciennitet. 
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MØBLERNES VEDLIGEHOLDELSE 
For at sikre møblerne en lang levetid og mindst mulig miljøbelastning, anbefaler vi følgende ved daglig 
rengøring: Alle møbler bør kun aftørres med en klud opvredet i rent vand tilsat en smule miljøvenligt, 
neutralt rengøringsmiddel.  
De lakerede møbler kræver ingen særlig vedligeholdelse. Linoleum er et naturprodukt, der bør behandles 

med linoleumspleje. 

Stil aldrig møblerne i vådrum eller andre steder med store udsving i temperatur eller luftfugtighed. Det 
forringer møblernes levetid og udseende. 
 
MATERIALER 
Alle FUMAC’s leverandører skal leve op til de samme høje standarder, som vi stiller til os selv. 
 
BÆREDYGTIGT TRÆ – EN RESSOURCE, SOM KAN FORNYS 
FUMAC anvender træ i en meget stor del af sortimentet. Træ er et CO2-neutralt naturmateriale og 
anvendes både som massivt såvel i fineret tilstand. Vi tilstræber os hele tiden på at minimere brugen af 
massivt træ ved enten at skifte til alternative materialer som decor laminat, laminat og ABS eller helt 
udelade brugen af massivt træ, hvor det er muligt. Vores leverandører af træ herunder spån er FSC 
certificerede. 
 

 
 
FINER/TRÆ 
Fineren, som anvendes i produktionen køber vi hos leverandører i Europa, som er underlagt EU-
lovgivningen på området. Vi benytter kun finer og træ fra kontrollerede skovbrug. FUMAC tilstræber at 
minimere spild af denne naturlige råvare mest muligt. I vores produktion foregår der en visuel 
kvalitetskontrol, således at absolut ensartede naturprodukter anvendes på de største synlige flader på 
produkterne samt en matching/parring af finer til dørsæt, indlægsplader etc. foretages. Mindre ensartede 
finer anvendes på ikke synlige flader og mindre emner. 
 
Hovedbestanddelen i vores bordplader er mdf og spånplader, som pålægges med enten finer, decor 
laminat, laminat eller linoleum. Kanterne er beklædt med trælister, ABS lister eller en hærdet lak. 

 
LAMINAT 
Den anvendte laminat fremstilles efter EN 438 og ISO 4586. Disse normer fastlægger laminatkvaliteternes 
egenskaber til forskellige anvendelsesområder. En dekorativ laminat er en syntetisk finer med høj densitet 
og færdiglavet overflade. 
 
Laminat består af lag af specielt udvalgt papir, som er imprægneret med varmehærdende syntetiske 
harpikser og presset sammen under varme og meget højt tryk. 
 
Overfladelagene er imprægnerede med decor laminat baserede harpikser for at sikre god 
modstandsdygtighed over for slitage, slag og stød, varme og misfarvning. Kernelagene er imprægnerede 
med fenolharpikser, som gør materialet stærkt og fleksibelt. 
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OVERFLADEBEHANDLING TRÆ 
Alle vores finerede bordplader samt finerede opbevaringsmøbler bliver overfladebehandlet med lak for at 
beskytte og give en holdbar og slidstærk overflade. Vi anvender UV-lak, som er en akrylbaseret laktype med 
mindst mulig belastning af miljøet. Under den lakerede overflade på vores malede produkter lægger vi 
endda en decor laminat under lakken i samme farve som overfladelakken, dvs. skulle der komme en ridse i 
produktet, vil den ikke være så synlig som ellers. 
 
Eksternt kan vi endvidere tilbyde hyldeskånere til at lægge på de mest udsatte hylder, så levetiden for 
produktet af den vej kan forlænges. 
Lakerede overflader består af to lag grundlak og to lag toplak. Lakoverfladerne lever op til DS/INF 132:2002 
– Krav til møbeloverfladers modstandsevne. 
 
På visse produkter, hvor stor slidstyrke er påkrævet (affasede bordkanter) lakerer vi med syrehærdende 
lak. 
 
For at vores kunder skal have glæde af vores produkter længst muligt, vil vi gerne sige til dem: ”Beskyt altid 
din reol eller dit bord, som var det lakken på din bil, du ville beskytte” 
 
OVERFLADEBEHANDLING METAL 
Understel til bl.a. hæve-/sænkeborde og borde generelt er enten pulverlakerede, poleret stål eller 
forkromede på udvalgte overflader, hvor dette er ønsket af kunden. Generelt tilstræber vi ikke at øge 
brugen af krom, hvor alternativer er mulige i henhold til ønsker og praktiske forhold. 
 
LIM/BINDEMIDLER 
Bindemiddel anvendes bl.a. i vores spån- og mdf plader samt til at lime finer, decor laminat, laminat og 
linoleum fast på førnævnte plader. Vi anvender en urea lim til sidstnævnte formål, som har en grænseværdi 
væsentligt lavere end, hvad man tillader i produkter til f.eks. hudpleje. De indkøbte plader af spån- og mdf 
er fra den bedste miljømæssige kvalitet i Europa: E1. 
 
INDEKLIMA 
Det er os meget magtpålæggende at sikre vores kunders velbehag ved brug af vores produkter. Dette 
gælder ikke kun funktionalitet men også afledte påvirkninger i det daglige indeklima. 
 
Vi har fået vores produkter testet hos Dansk Teknologisk Institut bl.a. med henblik på evt. afgasning, dvs. 
hvordan den minimale emission fra brugen af lakerede produkter er i et givent miljø. Vores produkters 
emission ligger langt under de lovgivne mål. 
  

 
LOGISTIK/TRANSPORT 
Vores samarbejdspartnere på transportsiden i Danmark har flådestyring monteret i alle vogne, så leveringer 
kan optimeres og brændstofforbrug minimeres. Vores samarbejdspartner på transportsiden bruger kun 
lastbiler i henhold til EURO5 normen.  
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FUMAC emballerer varerne, så de kommer ubeskadigede frem samtidigt med at emballagen belaster 
miljøet mindst muligt. 
 
NÅR MØBLERNE SKAL KASSERERES 
Vores møbler har generelt en lang levetid, men alt efter brug og pleje gennem årerne, kan dette selvfølgelig 
variere, såvel som kravene til nyindretning, farver osv. har medindflydelse. Møblerne bør altid adskilles, når 
de kasseres. Træ kan sendes til forbrænding i godkendte forbrændingsanlæg (= giver ny energi). 
Metaldelene sorteres og genanvendes. Vi undersøger de konkrete muligheder, når behovet opstår. Det er 
heldigvis et område, hvor udviklingen af genbrugeligt metal hele tiden udvikler sig til fordel for miljøet. Alle 
el-dele afleveres hos en godkendt modtager af el skrot. 
 
GARANTI 
Der ydes 5 års garanti imod alle fabrikationsfejl. Skader opstået som følge af normal brug eller misbrug, 
herunder bevægelige dele, er ikke omfattet af garantien. På aktuatorer og styrebokse til elektrisk drevne 
hæve-/sænke borde ydes der 2 års garanti. 
 

 
 
 
DER FORELIGGER DOKUMENTATION PÅ FØLGENDE: 
FSC certifikater fra diverse underleverandører 
HOLDBARHED HYLDER/MØBELPLADER 
HOLDBARHED HÆVE-/SÆNKEBORDE 
LAK – STÅL 
LAK – TRÆ 
LAKOVERFLADER DS/INF 132:2002 
MØBELPLADER E1 
KEMISK-SENSORISKE BESTEMMELSER 
CE-MÆRKNING 


