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När vi  började tillverka porslinsarmaturer 1960 
visste vi inte att framtiden var praktiskt taget 
 tidlös. Långt före begrepp som Ekodesign, 
 hållbarhet och cirkulär ekonomi var våra 
 armaturer sym boler för tidlös outslitlighet. 
 
Vi visste tidigt att hållbarheten var god, men 
inte så lång som den i praktiken visade sig 
vara. Vi förstod kanske inte riktigt vilket guld-
ägg vi ruvade på. Tiden  visade att  armatur- 
erna nästan höll för evigt.  De påverkades inte 
av tid, ljus, värme eller kyla och erbjöd oslag-
bar ekonomi.  
 
De var dessutom återanvändbara.  Det enda 
som biter på porslin, glasyr och kupor är fak-
tiskt våld. Märkligt nog är även detta sällsynt.  
Armaturer som är drygt  ett halvt sekel gamla 
återanvänds ofta. 
 
Tillverkning sker än idag hos oss i Bromölla, 
 vilket betyder korta ledtider och transporter. 
Flertalet  reservdelar gör vi själva. Dessutom är 
det enkelt att förnya äldre armaturer med ny 

teknik. Vi följer direktiv, normer och lagkrav.   
Våra glasgängor är standardiserade. Förnya 
en  armatur? Enkelt - byt glas. Om sockeln 
 behöver bytas kan glaset behållas. Smart, 
 flexibelt och framtidssäkert. 
 
Lågspänningsdirektivet, som gäller före alla 
 nationella regler, och som ska skydda männi -
skor, egendom och husdjur från skada har vi 
följt sedan den kom 1973. Vi följer EMC-direk -
tivet som ställer krav på produkters elektro -
mag netiska förmåga att samverka med 
andra produkter. Eko designdirektivet sätter 
 minimikrav på energi- prestanda hos produk-
ter, förbjuder de mest energi- och resurs -
krävande produkterna på marknaden och 
kräver att det skall finnas en utbytbarhet och 
tillgänglighet på  reservdelar på marknaden. 
Dessutom säker hetsprovas armaturerna alltid 
av tredje part,  Intertek Semko och är S-märkta. 
 
Vi är kanske inte kända för förändringar, men 
det är just det som är meningen.

Vy från fabriken över vackra Ivösjön


