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Skötselanvisningar lägenhetsförråd 811352 , 37 st förråd, Borås 
 

 

Produkter: Troax förråd typ Cetus UX550, UX 500, UX450, UR350 och UR 300  

 

Broschyr: Bifogas 

 

Montageinstruktioner: bifogas 

 

Skötselråd: Dörrarnas funktion kontrolleras regelbundet. Dörrgångjärn smörjs vid 

behov.   

 

Garanti: Materialgaranti 5 år (Elektriska komponenter 1 år) 

 

Kontakt vid ev. frågor: Troax Nordic AB tel. 0370-828 00. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 
 

 
Lenita Karlsson 

Säljare 

Troax Nordic AB 
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1 Miljö och kvalitetsplan TROAX Nordic AB 

1.1 Miljöplan 

1.1.1 Organisation 

Tillverkning sker av Troax AB som är 100% ägare till Troax Nordic AB. 

1.1.2 Tillverkning 

I tillverkningsprocessen ingår avfettning av metallråvaran med alkaliskt tvättmedel. 

Svetsarbeten utförs manuellt och i automater. 

Kontrollprogram för tillverkning finns ISO 9001 och ISO 14001 

1.1.3 Ingående material 

Fyrkantsrör DIN 2394-95, ISO 1312 

Tråd SAE 1008 

Bandstål SP-D 1142 

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7037 (grå) 

1.1.4 Emballage 

Kartonger i SIS-standard. (ansluten till reparegister) 

Sträckfilm och stålband (mindre mängder) 

Engångs och EUR/returpallar i trä 

1.1.5 Arbetarskydd- Byggarbetsplats 

• Före montagestart skall kontakt tas med beställare för att ta reda på vilka regler som gäller på 

arbetsplatsen 

• Ta reda på var skyddsutrustning finns om olyckan skulle vara framme. 

• För personligt skydd används skyddshjälm och skyddsskor. Hörselskydd rekommenderas. 

• Om befintlig skyddsanordning för ett visst arbete måste tas bort, återställs detta snarast 

möjligt. 

• Arbetsstället får ej lämnas oskyddat. 

• Vid svetsning, skärning eller arbete med rondell gäller ”Heta arbeten” 

• Före sådant arbete erfordras särskild utbildning. 

• Den som genomgått utbildningen är medveten om vilka regler som gäller. 

• Överblivet material/spill tas om hand dagligen och läggs på anvisad plats, eller tas tillbaka. 

• Arbetsskador och tillbud rapporteras till montageansvarig snarast. 

• I övrigt gäller egenkontroll enligt kontrollista 
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1.1.6 Återvinning 

Uttjänta produkter lämnas för återvinning. 

Produkterna kan återvinnas till 99% 

1.2 Egenkontroll 

Egenkontroller av utförda arbeten genomförs kontinuerligt och rapporteras till ansvarig person inom 

organisationen. Slutkontroll genomförs skriftligen och rapporteras tillsammans med eventuell 

avvikelserapport 

1.3 Rapportering av avvikelser 

Kontroll och rapportering av avvikelser sker enligt rutin och rapporter avläggs skriftligen till 

montageledare för vidarebefordring till ansvarig för projektet. 

1.4 Riskanalys vid Troax Nordic AB 

En riskanalys för arbete gällande Troax Nordic AB finns bifogad som bilaga 1 till detta dokument. 

1.5 Kvalitetspolicy 

Kvalitet för Troax betyder nöjda kunder. Vårt mål är att alltid leverera produkter och tjänster för 

förbättrad säkerhet till våra kunder enligt givna löften. Vår ambition är att överträffa kundens 

förväntningar. Kvalitén bestäms av det engagemang som vi all visar i vårt arbete. 

Vårt kvalitetsarbete skall främja vårt arbete med ständig förbättring och gå hand i hand med såväl vårt 

miljöarbete som vår internkontroll. 

1.6 Miljöpolicy 

Miljö för Troax betyder att vårt agerande skall vara så att våra kunder, grannar, anställda, 

myndigheter och övriga intressenter ser Troax som ett företag som har liten miljöpåverkan. 

Vi ska betrakta lagar och krav från myndigheter som minimikrav och bedriva ständiga 

förbättringsarbeten utifrån uppställda mål. 

Vårt miljöarbete skall främja och gå hand i hand med såväl kvalitet som internkontroll 

1.7 Arbetsmiljöpolicy 

Internkontroll innebär att vi ska ha en bra arbetsmiljö och en god social miljö. Säkerhet är ett 

nyckelord då Troax är ett säkerhetsföretag. 

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete skall främja och gå hand i hand med såväl kvalitet som miljö. 
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1.7.1 Vi utgår därför från följande förutsättningar i vårt arbetsmiljöarbete: 

• Alla olyckor och arbetsskador kan undvikas 

• TROAX AB skall vara en bra och säker arbetsplats för sina anställda, anlitade entreprenörer 

och besökare. 

• Det skall ligga i varje medarbetares intresse att göra vad man kan för att förhindra att en 

arbetsskada uppstår. 

• Riskfyllt beteende inom TROAX AB skall inte tolereras. 

• Varje medarbetare skall motarbeta sådant beteende på kraftfullast möjliga sätt i enlighet med 

gällande lagstiftning och denna policy. Varje medarbetare har rättighet och skyldighet att 

avbryta arbete som innebär uppenbar risk för olycka. 

• Om en skada trots allt uppstår skall orsakerna bakom denna noggrant utredas och varje möjlig 

åtgärd vidtags för att förhindra ett upprepande. 

• För att leva upp till denna policy skall vi inom företaget ha tillräckliga kunskaper om 

arbetsmiljöfrågor. De anställda skall ha god kunskap om riskerna med de arbeten som de 

själva utför. 

• TROAX AB skall aktivt driva frågor rörande rehabilitering av medarbetare som av arbetsskada 

eller egen disposition blivit eller riskerar att bli sjukskrivna. 
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