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Mööbli keskkonnahoidlikud kriteeriumid 

 

Kohustuslikud keskkonnahoidlikud kriteeriumid on järgmised: 

 

1. Kogu puit ja kõik puidupõhised materjalid peavad olema pärit seaduslikest allikatest 

saadud puidust. 

 

2. Pakkuja peab deklareerima kõik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja 

piiramist (REACH) (ELT L 396, 30.12.2006, lk 57–59), kandidaatainete loetellu kantud 

ained, mille sisaldus tootes ja mis tahes selle koostisosas või materjalis ületab 0,1 

(massi)protsenti. 

 

3. Pakkuja esitab selged demonteerimis- ja parandusjuhised (nt paberil, elektrooniliselt või 

videona), et mööblitoodet on võimalik koostisosade või materjalide asendamiseks 

demonteerida seda kahjustamata. Juhised esitatakse pakkumuses elektroonilisel kujul. 

Mööblit saab käsitööriistade abil lahti võtta ja selle osasid vahetada ilma väljaõppeta isik. 

 

4. Pakkuja annab tootele vähemalt kaheaastase garantii, mis jõustub toote üleandmise 

kuupäeval. Garantii hõlmab hoolduslepingut, mille alusel tullakse tootele järele ja 

vahetatakse välja, või pakutakse võimalust parandada toode kohapeal. Garantii tagab 

kaupade vastavuse lepingu tingimustele ilma lisatasusid kohaldamata. Pakkuja tagab 

varuosade või samaväärset funktsiooni täitvate elementide olemasolu vähemalt kolme 

aasta jooksul pärast mööblitoote üleandmise kuupäeva. Pakkuja esitab kontaktandmed, 

mida kasutatakse varuosade tarnimiseks. 

 

Lisaks on hankijal võimalus kasutada valikkriteeriumeid: 

 

1. Pakkuja renoveerib hankija antud mööbliesemeid kindlaksmääratud nõuete kohaselt. 

Olenevalt renoveeritava mööbli liigist ja olemasoleva mööbli seisukorrast kirjeldab hankija 

võimalikult üksikasjalikult, milliseid toiminguid tuleb teha (nt metallraami ülepihustamine, 

puitpindade parandamine ja/või uuesti viimistlemine, polstri vahetamine, töölaua 

ümberseadistamine jne). 

 

2. Tootele on väljastatud Euroopa Liidu ökomärgis või muu riiklik I tüüpi ökomärgis. 

 

3. Polstrimaterjalidele on väljastatud Euroopa Liidu ökomärgis või muu riiklik I tüüpi 

ökomärgis. 

 

4. Kui mööbli polstris kasutatakse vahtmaterjalist pehmendust, ei tohi selliste 

pehmendusmaterjalide tootmisel kasutada halogeenorgaanilisi ühendeid vahustava aine 

ega vahustava abiainena. 

 



5. Formaldehüüdi heide kõigist tarnitud puidupõhistest paneelidest sellisel kujul nagu neid 

mööblitootes kasutatakse (st pealistamata, pinnatud, pealistatud, spoonitud) ning mille 

tootmisel kasutati formaldehüüdil põhinevaid vaike, peab olema võrdne standardi EN 

13986 B lisas määratletud formaldehüüdi heitkoguste E1 piirnormidega või nendest 

väiksem või vastama muule samaväärsele rahvusvahelisele või Euroopa 

standardiorganisatsiooni standardile. 

 

6. Pinnakattesegusid, mida mööblitootja kasutab mööblitoodete puit- või metallosade 

katmiseks, ei klassifitseerita Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 

(ELT L 353, 16.12.2008, lk 1–1355) kohaselt järgmiselt: 

6.1 1. või 2. ohukategooria: kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised; 

6.2 suu- ja nahakaudse manustamise ning sissehingamise korral äge mürgisus (1. ja 

2. ohukategooria) või vesikeskkonda ohustav äge toime (1. ohukategooria); 

6.3 1. ohukategooria – mürgisus sihtelundi suhtes. 

 Pinnakattesegud ei tohi sisaldada lisandeid, mis sisaldavad kaadmiumi, pliid, kroom (VI), 

elavhõbedat, arseeni või seleeni kontsentratsioonis, mis ületab 0,010 massiprotsenti. 

 

7. Ühegi valmis mööblitootes kasutatava metallist koostisosa galvaanilisel katmisel ei ole 

lubatud kasutada kaadmiumi. Niklit võib galvaanilisel katmisel kasutada ainult siis, kui 

nikli vabanemise määr galvaaniliselt kaetud koostisosadest on standardi EN 1811 või muu 

samaväärse rahvusvahelise või Euroopa standardiorganisatsiooni standardi kohaselt alla 

0,5 µg/cm2 nädalas. 

 

8. Pakkuja kogub mööbli kokku vahetult hankija kindlaksmääratud kohast ning osutab 

korduskasutamise ja ringlussevõtu teenust mööbli puhul, mis on jõudnud oma kasutusea 

lõpuni. Pakkuja esitab kirjelduse, kuidas tal on kavas pikendada mööbli kasutusiga selle 

korduskasutamiseks tarnimisega. 

 

9. Pakendid peavad koosnema hõlpsasti ringlusse võetavast materjalist ja/või taastuvatest 

ressurssidest pärit materjalidest või olema korduvalt kasutatavad. Kõiki pakendimaterjale 

peab saama hõlpsasti käsitsi sorteerida ühest materjalist koosnevateks ringlusse 

võetavateks osadeks (nt kartong, paber, plast, tekstiil). 


