
Bättre miljöval
med miljölistan
Många vill vara med och bidra till en bättre och 
mer hållbar värld. Genom att göra små medvetna 
val kan vi alla göra stor skillnad. Detta tänk går 
givetvis att använda även när du väljer material. 
För det finns nästan alltid ett bättre alternativ. 
Därför har vi tagit fram en miljölista för material så 
att du kan göra lite bättre val. Olika material har 
olika förutsättningar. Vissa lämpar sig för 
utomhusbruk för att klara väder och vind, andra 
för att hålla sig snygga under en kortare tid under 
mildare omständigheter.

Ta hjälp av oss för att komma fram till vilket material 
som är bäst för dina behov. De miljövänliga 
materialen är ofta något dyrare, så det gäller att 
tänka till. Något vi mer än gärna gör tillsammans 
med dig. Smarta miljövänliga lösningar är vår 
melodi, och självklart är din budget vår ledstjärna.

Se listan på nästa sida >



BYT UT
Bättre miljöval –

Material med lägre 
miljöpåverkan

Beskrivning Typ

PLASTMATERIAL

Forex Ecoprint
PP, Tillverkad av 10-30% 

återvunnet material, 100% 
återvinningsbar

Skiva

Stadur PVC-yta Stadur PVC-fri yta
Kärna av skummad polysty-
ren ytskikt av polypropylen, 

PP (PVC-fri)
Skiva

Forex Kanalplast PP Skiva

PVC Mesh PVC-fri mesh 100% Polyester Väv

PVC Banderollsväv PVC-fri banderollsväv 100% Polyester Väv

Fönsterdekor av PVC Polyester dekal (PVC-fri) Polyester (PVC-fri) Film

Skärvinyl PVC PVC-fri skärvinyl Polyolefin Film

Printvinyl PVC (olika 
sorter) PVC-fri printvinyl PP Film

Laminat med PVC PVC-fri Laminat
(matt/blank) PP Film

Wallwrap (Vinyltapet 
med ahesiv) Tapet nonwowen PVC-fri, cellulosa och poly-

esterfiber Rulle

PAPPER/KARTONG

Forex, Kanalplast, Kapa Ecoboard 100% papper, FSC Skiva

Stadur, Forex, Kanal-
plast, Kapa Re-board 100% papper Skiva

Kapa, Forex Well 20-30% återvunnet material, 
FSC Skiva

Ej svensktillverkat / Ej 
miljömärkta papper

Scandia 2000
Matt obestruket

Svensktillverkat, FSC, Paper 
profile, ECF, ISO14001, Sva-
nen inspekterad, Green star 

system 4 av 5

Ark

TYG

PVC Mesh Flagg polyester 100% Polyester, Oeko-tex Rulle

PVC Banderollsväv Polyester 100% Polyester, Oeko-tex Rulle
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