Hållbarhet för oss är att se
helheten, och vara miljö
medvetna genom hela
produktionskedjan. Därför
börjar vi på hemmaplan,
i vår egen fabrik i Mora.
När vi tillverkar våra blandare tar vi mesta
möjliga miljöhänsyn i varje steg – från utformning
och materialval till produktion, transporter,
användning och återvinning.

Välj en
blandare
som är
hållbar

”

Du kanske tror att det är dyrt
att investera i en ny blandare,
men så är det inte. En tvättställs
blandare med kallstart tjänar in
pengarna e
 fter bara ett år, och
sedan fortsätter kranen att spara
in pengar åt dig. Omtanke om
miljön är inte bara lätt, utan också
billigt på lång sikt.

– både för dig och miljön

Marina Morell
Produktchef

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på
fmmattsson.se
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Vi kämpar för en bättre miljö genom att fokusera
på de små miljöutmaningarna i vardagen. Och
vi försöker göra det enkelt för dig att ta ett miljöansvar – genom att välja en hållbar blandare.

En hållbar produktion

Blandare med lång livslängd

Spara vatten och energi

Med våra innovativa tekniska
lösningar och 150 års erfaren
het tillverkar vi blandare som
är både hållbara och miljö
vänliga – genom hela kedjan
från design till återvinning.

När du har installerat en
blandare från FM Mattsson
ska den tåla att användas
varje dag, i många år. Hög
kvalitet ger hållbara blandare.

I Sverige förbrukar en person
cirka 140 liter vatten varje
dag. Och i ett hushåll går
en femtedel av energin åt till
varmvatten. Det är siffror som
går att minska, bara genom att
installera miljösmarta blandare.

Lokalproducerat. Med all produktion i Mora är det
enkelt för oss att kontrollera våra utsläpp och vår
miljöpåverkan. Vi får också korta transportsträckor till
våra leverantörer och kunder i Norden.
Miljövänligt. De flesta av våra råvaror kommer från
Sverige. Vi strävar efter att alltid använda miljövänliga
material, blyfria material och när vi kan – återvunna
material. När vi tillverkar nya produkter försöker vi att
alltid minska vår totala miljöbelastning.

Mjukstängning gör att blandaren stängs på ett skon
samt sätt. Förutom att du slipper smällar i rören, håller
både blandaren, rören och kopplingarna längre.
Garanti. Våra blandare är gjorda för att hålla länge.
Skulle det ändå dyka upp något fel har vi bra garantier
och snabb service som hjälper dig att lösa problemet.
Reservdelar finns till alla våra produkter. Det gör att
du oftast inte behöver byta ut hela blandaren, utan bara
enskilda delar. Du får enkelt tag på dem i butiker och via
installatörer, över hela landet.

Återvinning. När din blandare har tjänat klart kan du
lämna den till oss för återvinning. Vi ser till att de olika
materialen tas om hand på rätt sätt.

30%

Visste du att en miljösmart
blandare kan minska din
vatten- och energiförbrukning
med 30 procent?

Energieffektivt. Vi vet att en miljösmart blandare kan
minska din vatten- och energiförbrukning med upp till 30
procent. En stor del av vårt sortiment är även klassat A–C i
den svenska energiklassningen för blandare. Och funktionen
Eco Plus begränsar flödet, utan att förändra känslan.
Kallstart är en funktion som gör att blandaren med
spaken i mittenläge bara släpper fram kallvatten, och
inte blandar in varmvatten som kräver energi. Studier
visar att vi oftast spolar vatten under så pass kort tid att
varmvattnet ändå inte hinner fram till våra händer.
Siljan Duo och 9000E Tronic är våra beröringsfria blan
dare. Genom att hålla handen framför sensorn startar
blandaren automatiskt och spolar under en begränsad
tid. Det sparar både vatten och energi.

