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Miljödeklaration typ ll- Eget miljöuttalande
Enligt ISO 14021
Om Jeltec
Vi har en lång erfarenhet av att ta fram och
bygga arbetshjälpmedel och skötbord med en
ergonomisk profil. Syftet med produkterna är
att förhindra förslitnings- och
belastningsskador för personal inom
förskoleverksamhet och därmed göra deras
arbete lättare. Vår verksamhet är belägen i
Linköping, Östergötland och sysselsätter för
närvarande 10 personer.

Produktion och distribution
Vi har ingen egen tillverkning men
montering av produkterna sker manuellt vid
huvudkontoret i Linköping. Monteringen av
ett skötbord ger en elförbrukning på cirka
170 Wh med svensk elmix. Produkterna
distribueras via lager.

Miljöarbete
Utifrån vår miljöpolicy arbetar vi ständigt
med förbättringar av våra produkter ur ett
miljöperspektiv. Vi har framtagit
miljödeklarationer för våra skötbord.
Skötborden har en antagen livslängd på 10 år
och är underhållsfria under sin livstid.

Emballage
Vi använder oss av kartong, plast och
träpall. Emballagematerial återtages ej. Vi
är anslutna till Fti-registret som samordnar
återvinning för emballage.
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Transport

Transport sker till Jeltec, från Jeltec till
kund och slutligen från kund till
resthantering. Våra leverantörer är belägna
i Sverige och i närheten av huvudkontoret i
Linköping. Majoriteten av all produkt- och
komponent distribution till Jeltec sker via
lastbil. Transport av produkt från Jeltec till
kund sker med DB Schenker.
Huvudkunderna finns i Sverige och Norge
men transport sker även till Finland,
Danmark och Tyskland.
Emissioner
Vid användning avger produkten inga
miljöbelastande emissioner till
omgivningen. Skötbordets huvudsakliga
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Resthantering

miljöpåverkan kommer från tillverkningen
av produkten.
Lagar och krav
Produktens ingående kemikalier uppfyller
Reach- förordningen.
Leverantörer
Flertalet av våra leverantörer är certifierade
enligt ISO 14001 eller driver ett aktivt
miljöarbete. 63 % av leverantörerna är
certifierade enligt ISO. Den leverantör vi

köper in flest antal produkter ifrån är
certifierad enligt ISO 14001 och ISO 9001.
Produktinnehåll
Skötborden som monteras i verksamheten
innehåller alla huvudkomponenten
björkplywood som är FSC- märkt.
Våra skötbordsmadrasser är freon- och
ftalatfria och klassade enl Ökotex 100
klass 1.

Konstant
Detta miljöuttalande berör väggskötbordet Konstant med uppfällbar skiva och samma fina
linjer som Endra. Konstant finns i 5 olika färger.

Produkt
Komponenter
Skötbordsskiva och Björkplywood behandlat med lack Akvilac
gavlar
FD-J 25, limm 6260, Melaminbelagt
högtrycks trälaminat (giftfritt).
Skötbordsmadrass Kimrök & Ethylene-vinyl acetate copolymer
av cellfoam och
polyeter
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Resthantering
Sorteras som brännbart
träavfall
Sorteras som brännbart.

