Schou Andersen Møbelfabrik A/S kvalitets- og miljø politik, samt egen
erklæring.:

Historie, værdigrundlag og Vision:
Schou Andersen Møbelfabrik A/S er en familieejet virksomhed grundlagt i 1919 og
beskæftiger i dag ca. 35 mand. Vi arbejder efter stolte håndværkstraditioner og principper i
en kombination med moderne teknologi. Bearbejdningen foregår udelukkende i
formspændt og hovedsagelig massivt træ, hvor der arbejdes i bøg, eg, teak og birk. Vores
kerne kompetence er træ og vi har derfor valgt at holde vores produktsortiment i træ, da vi
mener at det er et af naturens bedste materialer at forarbejde og arbejde i, samtidig er det
utrolig miljøvenlig. Schou Andersen Møbelfabrik er i dag en af Danmarks ledende
leverandør af møbler til helse og kontrakt markedet.

På fabrikken i DK-Vejen foregår alt udvikling og produktion. Vi har valgt at holde både
træproduktionen af stel, færdigbehandling, sy og polsterafdeling og samling af møblerne
intern i huset for at være tættest på alle beslutningerne og hele tiden have fokus på
fleksibiliteten samt kvaliteten. Dette mener vi kun kan gøres efter vores tilfredsstillelse hvis
man holder alle arbejdsområder samlet under et tag.

Vores hovedmål er at lave et topkvalitets- og design produkt til kontrakt og boligmarkedet.
Fremstillingen varetages af kvalificerede og veluddannede medarbejdere. Herved kan vi
sikre os, at produkterne lever op til de hårde krav med hensyn til holdbarhed, styrke,
stabilitet og at kvaliteten altid holder samme standard. Vores kollektion af siddemøbler
samt borde er fremstillet så de imødekommer samtlige krav der stilles til institutionsmøbler.
Møblerne er udviklet med fokus på brugeren og særlig fokus på de svageste bruger og er
derfor velegnet til bruger med funktionsnedsættelse.

For Schou Andersen Møbelfabrik er tilfredse kunder vor vigtigste drivkraft.
Vi samarbejder med institutioner, enkeltpersoner og interesseforeninger, for at komme tæt
på brugernes virkelighed.
Nyudvikling og produktforbedringer sker i samarbejde med kunder, brugere, designere og
ergonomer.
Alle arbejdsprocesser, som er nødvendige for fleksibilitet i forhold til kunde-ønsker,
foretages internt.
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Bæredygtighed af træprodukter
Hele produktionen af træ stel foregår på fabrikken i DK-6600 Vejen og der bliver ikke købt
færdige trædele ind til stel fra underleverandør. Det betyder at vi kan følge produktet fra
start til slut, hvor vi starter ud med anvendelse FSC mærket træ i opskæringen og disse
trækomponenter gennemgår så hele produktionen under samme tag for til sidst at forlader
fabrikken for at blive leveret ud til slut kunden.
Der stilles store krav til leverandører og samarbejdspartnere, hvorved vi sikrer os, at de
har samme indstilling til kvalitet og miljø, som vi selv stræber efter.
Vi bruger blandt andet kun træ fra europæiske savværker og i tæt samarbejde med
trægrossister sikrer vi os, at kvaliteten ligger inden for de standarder og krav vi stiller. Vi
kan samtidig sikre os, at alt træ kommer fra bæredygtig skovhugst. De fleste af vores
træleverandør er FSC certificerede, hvilket betyder at hovedparten af det massive træ der
benyttes i produktion er FSC mærket fra leverandøren.
Europæiske skove er beskyttet af de nationale skovlove, der påbyder landene ikke at
fælde mere skov end der genplantes. Ved udelukkende at benytte træ fra europæiske
skove sikre vi os en bæredygtig og gennemreguleret drift
Vi har følgende FSC mærkede træleverandør:
•

Danish Hardwood:

Certificate code: SA-COC-111657 / Licens code: FSC-C013813

•

Davinde Savværk:

Certificate code: NC-COC-012648 / Licens code: FSC-C089440

•

Sommer-Savex:

Certificate code: NC-COC-014611 / Licens code: FSC-C081694

•

Keflico:

Certificate code: NC-COC-012337 / Licens code: FSC-C019698

•

Terp&Stenshøj:

Certificate code: NC-COC-012464 / Licens code: FSC-C012111

Der bliver på intet tidspunkt benyttet eksotisk træsorter i produktionen eller importeret træ
uden for Europa.
Alle stel som leveres til offentlig kunder igennem vores forhandlernet indeholder FSC
mærket træ.
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Kvalitet og Miljø:
Hos Schou Andersen Møbelfabrik A/S ønsker vi at gøre en stor indsats, for at tage mest
muligt hensyn til miljøet, så påvirkningen bliver mindst mulig. Blandt andet ved løbende
miljøforbedringer, effektiviseringer af produktionen samt optimering, så fremstillingen
forgår på den mest hensigtsmæssige måde. Derved minimerer vi også ressourceforbruget
samt sænker det samlede energiforbrug.

Da hele produktionen foregår på fabrikken i Vejen, er vi underlagt det danske
arbejdstilsyns strenge regler på arbejds- og miljøområdet. Gældende love og retningslinjer
inden for miljøområdet bliver til en hver tid overholdt. Ved at følge disse regler og hele
tiden være et skridt foran, sikrer vi os, at vi har den rette og krævende miljøpolitik.
Samtidig gøres der en stor indsats for at opretholde et godt og sundt arbejdsmiljø for
medarbejderne i virksomheden.

Af hensyn til miljøet sørger vi konstant for, at vores medarbejdere er opdaterede med
virksomhedens miljø politik, nye medarbejdere bliver sat ind i tingene af den
miljøansvarlige. Derved motiveres medarbejderne til at få produktionen optimeret bedst
muligt og samtidig overholde alle miljørelevante mål. Vi opfordrer vores medarbejdere til at
komme med forslag til forbedringer, så vi hele tiden kan være et skridt foran og holde
fokus på miljøområdet.

Alt overskydende træmateriale der kommer fra produktionen bliver genanvendt til
opvarmning af produktionen og kontoret. En del af opvarmningen genbruges til vores
tørrestuer, hvori vi selv tørrer alt træet der benyttes i produktionen. På denne måde har vi
fuld kontrol med tørreprocessen, hvorved vi sikrer os den højeste kvalitet.
Restaffald der ikke kan genanvendes på fabrikken, bliver afhentet og kørt til
genanvendelse eller destruktion hos certificerede virksomheder.

I produktionen benyttes en E1 syrehærdende lak, som overholder formaldehydloven.
Lakken er udviklet til offentligt brug, hvor der stilles store krav og konstant hårdt brug,
skrappe rengøringsmidler men som stadig er let rengøring. Når møblerne forlader
fabrikken, er alle møbler af hærdet og afgiver derfor ingen dampe hos kunden.
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Skummet der benyttes i vores produkter er af typen HR koldskum, som leveres af danske,
svenske og norske leverandører.

Bordplader er lavet på enten spånplader eller MDF og der benyttes højtrykslaminat fra
Pfleiderer og Formica.

Alle spisestuestolestel er samlet uden metalskruer og beslag. Alle samlinger foregår efter
traditionelle snedkerprincipper hvor der benyttes dyvler og tapper. Der benyttes kun
vandbaseret lim i produktionen.

Vores politik er, at vi ved større leverancer i Europa, leverer alt med egen lastbil, hvor
møblerne er forsvarligt indpakket i tæpper. Derved sparer vi hvert år miljøet for store
mængder pap og emballage.

Produktionschefen har det fulde ansvar vedrørende kvaliteten til vores kunder og alle
opgaver kontrolleres umiddelbart efter hver eneste opgaves udførelse og inden et færdig
produkt forlader fabrikken bliver varen kontrollet for sidste gang.

Alle møblerne bliver testet på fabrikken i Vejen af kvalificerede medarbejdere, som har det
rette testudstyr til rådighed. Vi egen tester efter de gængse EN standarder og tilstræber, at
møblerne til enhver tid skal kunne leve op til følgende krav til Offentlig miljø / hårdt brug:
•

ENV 12520 Sikkerhedskrav Hjemmemøbler (siddemøbler)

•

EN 13761 Sikkerhedskrav Offentlige møbler (siddemøbler)

•

EN EN 1022 Stabilitet (siddemøbler)

•

EN 1728 Styrke og holdbarhed (siddemøbler)

•

EN 12720 Overflade bestandighed (siddemøbler)

•

EN 12721 Overflade modstandsevne

•

EN 12722 Overflade modstandsevne

•

EN 1021 Antændelighed for polstring

•

EN 12521 Sikkerhedskrav Offentlige møbler (Borde)
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•

EN 1730 Styrke og holdbarhed (Borde)

•

EN 1730 Stabilitet (Borde)

•

EN12720 Overflade bestandighed (Borde)

Vi bruger kun kemikalier i vores produktion der er godkendt til det brug og som overholder
sikkerhedstilsynets og arbejdstilsynets krav. Som udgangspunkt kan kunden bestille
ubehandlede møbler hvor de eneste kemikalier der bliver benyttet er vandbaserede lime til
samlinger.

Hos Schou Andersen Møbelfabrik A/S bestræber vi os på at kunden altid er i fokus og
kunden har krav på at få et produkt i højeste kvalitet og produceret efter rette
miljømæssige hensyn. Vi kan til enhver tid lave kundetilpassede opgaver og modificeringer
af produkterne så de kommer til at passe til kundens ønsker og behov, da
egenproduktionen gør os utrolig fleksibel.

På baggrund af de test vi foretager på vores møbler og den håndværkmæssige kvalitet vi
producerer, yder vi 5 års garanti på alle vores produkter og samtidig sikrer vi os, at vores
møbler vil få en lang levetid. Vi ser oftest, at vores møbler har en levetid på 20-30 år og
møbler kan efterfølgende genanvendes.
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Vigtigste punkter for at vælge et Schou Andersen produkt:
•

Kvalitet:
o Næsten 100 års erfaring inden for møbelindustri.
o Alt er produceret og håndlavet på egen fabrik i Danmark, efter traditionelle
håndværksprincipper.
o Alle samlinger er enten tappet el. dyvlet og derefter limet for maksimal
holdbarhed og styrke.
o 5 års garanti med en typisk produkt levetid på 20-30 år.
o Vi producere typisk i bøge træ, da denne træsort er en af de stærkeste og
som kan holde til det hårde brug. Men har også stor erfaring i eg.

•

Miljø:
o Vi er underlagt dansk miljø lovgivning og kontrolleres løbende af
arbejdstilsynet.
o Vi arbejder på at opnå minimalt spild på vores træ og at reducere ressource
forbruget og det spild der er, bliver genanvendt til opvarmning af
produktionen.
o Vi bruger kun træ fra europæiske skove og derved sikre vi os, at alt træet er
fældet under lovlig skovhugst, med den påkrævet genplantning.

•

Fleksibilitet / Funktionalitet:
o Mulighed for tilpasning af møblerne og bordene efter kundens behov /
ønsker.
o Enkelt at håndtere for bruger og hjælper, lette møbler.
o Skift af sædebetræk på 1 minut uden brug af værktøj.
o Mulighed for montering af hjul på alle stole og borde.

•

Sortiment:
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o Spisestue stole, mødestole, konferencestole, hvilestole, koblingsstole,
funktionsstole med vippefunktion el. glidebeslag, motoriseret hvilestole med
vippebeslag eller sædeløft, sofaer og hjørnesofaer, borde med og uden
udtræk.
•

Service:
o Professionel hjælp til indretning.
o Kontakt for uforpligtende besøg.
o Kort respons tid ved reklamationer.
o Standard leveringstid 4-6 uger.

Med venlig hilsen

Kennet Schou Andersen / Salgsdirektør
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