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Rådets direktiv 2017/23/EEG
om kaffekoppar.                       
Som EU-land lovar vi att
genomföra detta avtal i vårt lands lagar,
ta bort gamla lagar,
och vara klara senast 24 mars 2018.

Kaffekoppar och skedar ska
- tåla 100 ºC
- tåla garvsyra
- ha öra så man inte bränner sig.

Kaffekoppar ska ha CE-märke.
Kaffekoppar som inte uppfyller kraven
får inte vara CE-märkta.
Kaffekoppar som inte är CE-märkta
får inte sättas på marknaden. 
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Svensk Standard SS-EN 123



Kaffekoppar

Kaffekoppar enligt denna standard
-är gjorda av porslin,
-har mönster av IKEAs färg, och
-har en 100 mm lång sked av 18/8-stål.

höjd 
50 mm                                       20 mm öra

Ø 50 mm

Svensk Standard SS-EN 123
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Nu kan ni mer om hur europasamarbetet 
fungerar än cheferna på Holmen, Autoliv, 
och Boliden.




