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OGEBORG är Klimatneutralt, certifierat enligt ISO 14001 och registrerat enligt EMAS. 

Ogeborgs Miljöklass 1 
 
När Ni väljer ett golv som uppfyller Ogeborgs Miljöklass 1 gör Ni ett bra val ur kvalitets-, miljö-, och 
hälsosynpunkt. Vid nedan kriterier har hänsyn tagits till alla delar i golvens livscykel: 
 

1. Tillverkning/fabrik 
2. Transport/speditör 
3. Leverantör/agent 
4. Produktegenskap/hållbarhet 
5. Innehållsdeklaration 
6. Installation/mattläggning 
7. Brukandeskede/underhåll 
8. Avfallshantering/återvinning 

 
Ni får ett golv som håller längre tack vare detta livscykelperspektiv. I ett långsiktigt perspektiv får Ni 
också ett golv som ger en lägre underhållskostnad och mindre miljöpåverkan per kvadratmeter än 
andra golv.  
 

1. Tillverkning/ fabrik ISO 14001-certifierad och/eller registrerad enligt EMAS 

2. Transport/ speditör ISO 14001-certifierad och/eller registrerad enligt EMAS. Minst miljöklass 3- 
diesel. Utbildade i Ecodriving. Lämnar emissionsdata. 

3. Leverantör/ agent ISO 14001-certifierad, registrerad enligt EMAS, Klimatneutralt företag. 

4. Produktegenskap/ 
hållbarhet/ Miljö 

Klassad för intensivt/extremt slitage enligt TFI-test eller motsvarande. 
Klassad för kontorsstolar med länkhjul. Dokumenterat lämplig för datortät 
kontorsmiljö (permanent antistatisk). Allergitestad enligt RWTÜV. Städtestad 
till bästa dammindexnivå (5) enligt nordisk städstandard INSTA 800. 
Brandklassning minst Cfl-S1 och enligt svensk standard NT Fire 007. 
Tillverkad av märkesfiber. ISO-klassificerad ljuddämpning.  
Homogent material utan baksida av skum, bitumen eller PVC. 
Rekommenderas för allergiker / avger inga skadliga ämnen/emissioner. 
LEED-ackrediterade samt klassade enligt Green Label Plus. 
Mattan/Plattan är en Klimatneutral produkt. 

5. Innehåll Innehållet följer minst Europeiska och Svenska lagstiftningskrav. 
Innehåller inga substanser i ECHA:s förteckning över kandidatämnen. 
Byggvarudeklaration enligt Kretsloppsrådets riktlinjer finns bedömd och 
klassad hos Byggvarubedömningen som Rekommenderas/Accepteras. 

6. Installation/ 
mattläggning 

Dokumenterat program för kvalitetssäkring av installation samt dokumenterad 
utbildning för golvläggare enligt kvalitetsprogram finns. Läggningsanvisningar 
finns för övriga golvläggare. Miljödeklarerade och lågemitterande lim finns 
utprovade. Ecofix (kardborrefästning) kan erbjudas för tuftade mattor. 

7. Brukandeskede Kvalitets- och miljösäkrat underhållsprogram finns, där kunder vid större 
projekt bl.a. erbjuds städgenomgång tillsammans med vald städentreprenör. 
Skriftliga skötselråd finns. Om skötselråden följs erhålls bästa möjliga 
arbetsmiljö ur dammsynpunkt, visar tester gjorda av Statens Provningsanstalt 
enligt nordisk städstandard INSTA 800. Metoder för fläckborttagning finns. 

8. Avfallshantering/ 
återvinning 

Ogeborg arbetar med steg 1 och 4 i EU:s avfallshierarki. Steg 1 innebär att 
minska avfallets mängd och farlighet. Steg 4 innebär att produkten 
energiåtervinns. Avfallets mängd per golvyta blir liten genom mycket lång 
livslängd och farligheten minimal genom produkternas innehåll. Uttjänt matta 
kan under svenska förhållanden energiåtervinnas genom att sorteras som 
brännbart material. 

 
 
Samtliga tuftade och vävda kvaliteter i syntet från Ogeborgs fabriker i ENGLAND och TYSKLAND 
uppfyller Ogeborgs Miljöklass 1. 
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