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Testerna, som genomfördes av materialanalytiker på CSI Nordic, visar att 
vissa skåp har färgskikt med hög inre hållfasthet. Ett sådant skåp klarar 
stötprovningen bra, men när det utsätts för repning lossnar stora färgflagor. 

För att tillverka ett så hållbart skåp som möjligt gäller det att hitta en balans 
mellan dessa parametrar. Testerna visar att Fagersta Hygien lyckats väl med 
detta. Skåpen har en bra balans mellan hög reptålighet och god stöttålighet. 

Fagersta Hygiens produkter visar i testerna att de är mycket tåliga mot fukt. 
En exponering i 35-gradig värme och en luftfuktighet på 99 procent under 
tio veckor gav ingen påverkan på skåpen.

– Våra skåp är till skillnad från många andra förzinkade, vilket ger dem en 
livslängd på upp till 100 år, säger Fagersta Hygiens ägare Peter Kandel. 

Per Carlsson på CSI Nordic genomförde testet. Enligt honom är det inte så 
vanligt att företag genomför den här typen av undersökningar. Men han 
betonar att det är viktigt för den fortsatta produktutvecklingen.

– Min bedömning är att det krävs den här typen av tester om man på sikt 
ska kunna konkurrera med låglöneländer, säger Tekn. Dr Per Carlsson.

Mer information om Fagersta Hygiens badrums- och hygienskåp finns på 
www.fagerstahygien.se.

Pressmeddelande 2016-05-27

Fagersta Hygien initierade tester av badrumsskåp 

Vetenskapliga tester säkrar 
fortsatt hög kvalitetsnivå 

För ytterligare information om testerna, Fagersta Hygiens verksamhet 
och eventuella intervjuer 
kontakta Peter Kandel, 0708-19 91 60, peter@fagerstahygien.se.

För frågor om Fagersta Hygiens produkter  
kontakta Hanna Danielsson, 0223-427 07, hanna@fagerstahygien.se.

Om Fagersta Hygien
Fagersta Hygien tillverkar, monterar och säljer badrumsskåp och andra produkter till privata och offentliga badrum och hygien-
utrymmen. Fagersta Hygiens produkter har funnits på marknaden sedan 1960-talet. Förutom basprodukterna badrumsskåp och 
hygienskåp, finns en legotillverkning som underleverantör till andra industrier, framförallt på tunnplåtsbearbetning och lackering. 
Fagersta Hygiens huvudkontor ligger i Fagersta.

Som ett led i sitt kvalitetsarbete har Fagersta Hygien låtit 
testa sina och andra tillverkares badrums- och hygienskåp. 
Resultatet visar att företagets produkter är mycket tåliga 
mot fukt och att de dessutom har en bra balans mellan 
stöt- och reptålighet. 

Per Carlsson, Tekn. Dr på CSI Nordic,  
genomförde de vetenskapliga testerna 
på badrums- och hygienskåpen.  

Skåpen utsattes under testerna för ex-
trema förhållanden för att se hur bland 
annat fukt påverkade produkterna.


