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Meer EPD's van onze producten vindt u op:
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Milieuproductverklaring
volgens ISO 14025
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7400-940  foxx_L en _M

foxx_M Rechthoekige tafel

Deze verklaring werd volgens de regels van de EN ISO 14025 opgesteld.

Deze beschrijft de milieuprestatie van het hier afgebeelde product en moet

de mogelijkheden voor vergelijking met soortgelijke producten bevorderen.

De inhoud van deze verklaring berust op de resultaten van de levens-

cyclusanalyse van het bedrijf die volgens de regels conform EN ISO 14040 

werd opgesteld, van het boekjaar 2015/16. De gebruikte generieke gegevens

zijn afkomstig uit geaccrediteerde levenscyclusinventaris-databases evenals

actuele EPD type III van de halfproducten van de houder van de verklaring.

http://www.wiesner-hager.com/nl/duurzaamheid/live-cycle-assessment/

Het procedé voor het opstellen van deze EPD werd op 4 september 2014 door

de TÜV Austria geaudit. 

Dipl.-Ing. Dr. Jürgen Hain,  TÜV Austria Cert , Wien

Met het certificaat TA 22012 1634 van 30 september 2014 wordt door de TÜV

Austria bevestigd dat de EPD's, type III conform de regels worden opgesteld.

Download certificaat

Het certificaat is geldig tot 30 september 2017. Het naleven van de eisen

wordt gewaarborgd door jaarlijkse interne en externe evaluaties.

Gerhard Steigthaler, Master of Sciene, milieufunctionaris

28. juli 2016
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Deze verklaring omvat

- productafbeeldingen, beschrijvingen en normconformiteiten

- gegevens over het onderzoekskader van de levenscyclusanalyse

- specifieke uitrustingskenmerken van het product

- materiaalbalansindicatoren en potentiële milieueffecten

- gegevens over de stoffelijke samenstelling van het product

- gegevens over materiaal certificaten

- gegevens over het hergebruik aan het levenseinde van het product

De levenscyclusanalyse van het product uit de verklaring omvat de gehele levens-

weg van de grondstofwinning tot en met de afvoer inclusief alle voorkomende

transporten. De gebruiksfase van het product wordt op 15 jaar begroot. In deze

periode zijn op grond van de solide uitvoering en productkwaliteit bij gebruik

volgens de voorschriften geen reparaties te verwachten. Het eigenlijke gebruik

van het product blijft bij de inschatting van de effecten op grond van de irrelevante

milieu-invloeden buiten beschouwing.  (afsnijcriterium). Bij de afvoer wordt

uitgegaan van een afvalscheiding naar herbruikbare afvalstoffen en restafal.

De herbruikbare afvalstoffen worden in een stoffelijk recyclingproces gebracht,

restafval wordt in een afvalverbrandingsinstallatie energetisch hergebruikt. Bij

de recycling- en afvoerprocessen worden Europese normen als uitgangspunt

genomen. De ten grondslag liggende transportafstanden komen overeen met de

daadwerkelijke afstanden naar de toeleveranciers en loonbewerkers. De afstand

van de fabrikant naar de eindgebruiker bedraagt 1000 km, voor de gemiddelde

afstand van de eindgebruiker naar het dichtstbijgelegen afvoerbedrijf wordt

50 km als uitgangspunt genomen.

De gegevens van de levenscyclusanalyse hebben betrekking op de productie, 

het gebruik en de afvoer van één exemplaar van het product bij een aangenomen

gebruiksduur van 15 jaar.

Tafel volgens EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3, EN 1730 en EN 15372

7400-940  foxx_L en _M

foxx_M Rechthoekige tafel

bladformaten 90 x 200 cm;  tafelhoogte 65 - 85 cm;  bladoppervlakte melamine;

kleur bladoppervlakte D22 pastelgrijs;  bladdikte 19 mm;  metaalkleur 55

eloxaal zilver;  metaalkl.onderzijde afdek.poot 55 eloxaal zilver;

bevestiging v. elektrificatie; kabelkanaal horizontaal;  pootuitvoeringen

kunststof stelglijders

Modern, functioneel en veelzijdig – dat zijn de belangrijke kenmerken van

foxx, het bureautafelprogramma met C-poot-design. foxx voldoet aan de meest

uiteenlopende eisen op kantoor en kan naar behoefte ook worden geconfigureerd

tot individuele-, groeps- of teamwerkplekken. Er kan worden gekozen uit

meerdere tafelvarianten: foxx_M (multifunctioneel) met multifunctionele

traverse voor montage van extra uitrustingen, en de elektrisch in hoogte

verstelbare varianten foxx_eR en foxx_eQ.

Onderzoeks-

kader

Inhoud

Toepassings-

Product-

omschrijving

Functionele

eenheid

gebied

Product-

beschrijving

Product-

uitrusting
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Oorzaak

Oorzaak

Materiaalbalans-indicatoren

Input Output

Primaire energiebehoefte Water- Abraum Stedelijk Gevaarlijk

niet reg. regeneratief

1.463,80 584,01 179,86 195,36 0,80 0,31

gebruik vast afval afval

(MJ) (MJ) (m
3
) (kg) (kg) (kg)

446,84 807,65 1.357,06 55,24 0,25 -0,04

1,44 0,42 0,82 0,36 0,00 0,00

-892,37 -6,38 -0,94 -73,38 0,00 -0,12

59,98 2,43 0,22 0,33 0,00 0,00

1.079,69 1.392,68 1.537,22 177,91 1,79 0,15

0,00 4,54 0,19 0,00 0,73 0,00

Abiotische

opwarming ozonafbraak smog zuring mesting grondstoffen

GWP

Output Input

Klimaat- Stratosfer. Zomer- Ver- Overbe-

(kg) (mg) (g) (g) (g) (g)

ODP POCP AP NP ADP

CO2 eq. CCl3F eq. C2H4 eq. SO2 eq. PO4
-3

 eq. Sb eq.

1,55 0,08 0,33 8,03 5,58 0,58

53,13 3,21 45,15 296,71 27,57 673,49

11,81 37,36 6,83 28,73

21,09 0,86 45,77 298,71 172,30 213,22

0,00 19,41 3,80 0,00

-33,13 -1,07 -17,98 -96,52 -8,12 -434,77

76,41 4,47 85,08 563,69 207,96 481,25

Productie ruw materiaal

Externe productie

Interne productie

Transporten

Recyclingpotentieel

Afvoer

Totaal

Productie ruw materiaal

Externe productie

Effectindicatoren

Interne productie

Transporten

Recyclingpotentieel

Afvoer

Totaal

29,64 1,39

4,14 0,00
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GWP 100 ODP POCP AP NP ADP

Productie ruw materiaal Externe productie Interne productie

Transporten Afvoer, recycling

4/7



Materialen

Stoffelijke productopbouw

Het product bestaat voor 62,5% uit secundaire grondstoffen en voor 40,9% uit duurzame grondstoffen.

Hergebruikpercentage (EoL)

Gewicht Aandeel stoffelijk energetisch stort [ ]

0,001 0,000 0,000 kg

31,464 57,0% 30,834 0,000 0,629 kg

0,034 0,419 0,050 kg

22,578 40,9% 0,000 22,240 0,339 kg

0,615 1,1% 0,000 0,549 0,066 kg

55,161 100,0% 30,869 23,207 1,085 kg

Staal

Aluminium

Overige metalen

Thermoplasten

Stoffelijke productopbouw

0,503 0,9%

0,001 0,0%

Duroplasten

Elastomeren

Gelaagde materialen

Wood-Plastic Composites

Massief hout

Houtmaterialen

Papier en karton

Leer

Overige reg. grondstoffen

Glas

Overige minerale materialen

Verf en lijm

Chemicaliën

Verbruiks-/hulpstoffen

Totaal

Staal 

Thermoplasten 

Houtmaterialen 

Verf en lijm 
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Verf en lijm

Toepassingsgebied VOC
2

-

-

-

-

-

-

0,0%

-

Het product bevat  0,0009 kg  PVC.
1
 op de droge stof

2
 tijdens uitharding

3
 volgens EU-richtlijnen

Materiaal certificaten

De volgende certificaten gelden voor de genoemde en in het product gebruikte materiaalgroepen

Melamine: FSC Standard - certificaat QA-CoC-00019/2, licentie FSC-C101966

Hergebruik (EoL)

De grafiek toont het momen-

teel in West-Europa bereikte

hergebruik percentage bij de

beschikbare materiaalmix. 

Bij thermische verwerking 

komt 410 MJ warmte vrij.

Dit komt overeen met een

hoeveelheid van 11,4 liter

extra lichte stookolie.

De as die bij de verbranding

ontstaat, wordt naar het stort

gebracht.

Karakterisering Gewicht
1

Indeling
3

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Polyester-poederlak 0,615 kg -

Montagelijm

Beitsen

Waterlak

Poederlak

Oplosmiddelen

Houtlijm

Smeltlijm

Textiellijm

stoffelijk 56% 

energetisch 42% 

stort 2% 
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Uitgever en fotocredit

Wiesner-Hager Möbel GmbH

Linzer Straße 22

A- 4950 Altheim

Tel. +43 7723 460 0

eMail: altheim@wiesner-hager.com

www.wiesner-hager.com

Certificering

TÜV Austria Cert GmbH

Krugerstraße 16

1015 Wien

Search product certificates

Search system certificates

Technische consultancy

Denkstatt GmbH

Milieuadviesbureau

Hietzinger Hauptstraße 28

1130 Vienna

www.denkstatt.at

7/7

http://www.wiesner-hager.com/nl/
http://www.tuev.at/start/browse/en/Webseiten/TUV Austria Holding/Dienstleistungen/Zertifizierungen/Zertifikatssuche/Produktzertifikate?localeChanged=true
http://www.tuev.at/start/browse/en/Webseiten/TUV Austria Holding/Dienstleistungen/Zertifizierungen/Zertifikatssuche/Index zertifizierter Partner?localeChanged=true
http://www.denkstatt.at/

