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Съобщение за медиите

„ ИКЕА информира клиентите, че всички скринове, които
предлага, отговарят на задължителните стандарти за сигурност
във всички страни, в които се продават.“
Във връзка с публикациите относно изтеглянето на скринове ИКЕА, уведомяваме
клиентите, че това засяга единствено пазарите на САЩ и Канада. Конкретният
продукт се изтегля, тъй като не отговаря на изискванията на доброволен местен
стандарт на ASTM (American Society for Testing and Material).
Скриновете ИКЕА отговарят на всички задължителни стандарти за сигурност в
Европейския съюз и в останалите страни, в които се продават. Всички
скринове ИКЕА са тествани и отговарят на Европейския стандарт за безопасност (EN
14749). Различията в доброволното регулиране от континент на континент са често
срещани, особено ако се провежда от частни, неправителствени организации.
Както е отбелязано в ръководствата за монтаж на мебелите, продуктите ИКЕА са
безопасни за употреба, когато са обезопасени и се прикрепят стабилно към стената,
съгласно ръководството.
В нито една страна не сме получавали информация за инцидент със скрин, който е
прикрепен към стената.
За нас в ИКЕА, безопасността и качеството на продуктите са с най-висок приоритет.
Провеждаме информационна кампания, за да създадем една безопасна среда у дома,
така че да се предотвратят възможни инциденти с мебели. Съобщенията са налични
както на страницата ни http://www.ikea.bg/katalog-ikea/safe-home/, така и във
всички наши магазини в страните, в които се предлагат скринове.

Потребителите винаги трябва да следват ръководствата за монтаж, безопасно
поставяне и прикрепяне към стабилни повърхности. Във всички опаковки са

включени ръководства за монтаж с ясни пояснения за необходимостта от
прикрепване към стената, както и за нужните материали (комплект за закрепване).
ИКЕА има водеща роля в инвестирането в иновативни решения, с които да се
избегне преобръщането на мебели, като се има предвид, че въпросът е от значение
за цялата мебелна индустрия.
За ИКЕА, децата са най-важните на света и безопасността на продуктите, които ги
засягат, трябва да е основен приоритет на всички нас.
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