Certiﬁcering E1- spaanplaten
Met deze certiﬁcering bevestigen wij u, dat we uitsluitend
spaanplaten gebruiken tijdens onze productie welke
voldoen aan de emissieklasse E1.
Deze emissieklasse E1 garandeerd een formaldehyde
nivellering onder de 0,1 ml/m3 (ppm).
De door PALMBERG toegepaste houtkunstofbladen
worden op voorhand door het Fraunhofer-instituut voor
houtresearch ‘’Willhelm-Klauditz-Instituut-WKI’’ of het
‘’TUV Rheinland LGA Products GmbH’’ in die emissieklasse
ingedeeld. Tevens verlangen we regelmatig periodiek de
volgende zaken van onze bladen leveranciers:
testresultaten van de formaldehyde hoeveelheden

PEFC-Certiﬁcaat

FSC-Certiﬁcaat

certiﬁciceringssysteem voor duurzaam natuur- en bosbeheer

Het FSC-systeem voor certiﬁcering van bosbeheer
werd opgericht ter beveiliging van de duurzaamheid
van bosbeheer; dit betreft de bewaking en verbetering
van ecologsiche, economsiche en sociale functies
van natuurgebieden. Hiermee ontwikkelde de FSC
een algemene en grensoverschreidende eenduidige
standaard, welke uit tien principes en criteria bestaat en
die men slechts gebruiken kan indien men deze tien op
nationaal niveau deﬁnieerd.

Dit is een internationaal bosbeheer certiﬁceringssysteem.
Het is de wereldwijd grootste onafhankelijke organisatie
voor de zekerstelling en permanente verbetering van
de duurzaamheidsbelangen op bosheertechnische vlak
en een garantie op ecologisch, sociale en ecomische
gronden.

Indien u verdere infomatie cq certiciﬁcaten nodig heeft, dan
stellen we u de originele certiﬁcaten van onze toeleveranciers
graag ter beschikking!
PALMBERG Büroeinrichtungen + Service GmbH

Thomas Kracht
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E1

Verantwoording dragen
In het heden en in de toekomst!
De levensduur van onze producten is de beste garantie op
economisch en verantwoord gebruik van gronstofbronnen
en maakt hiermee PALMBERG tot uw betrouwbare
leverancier als het gaat om bescherming van het milieu.
Milieubewust produceren betekent voor PALMBERG, de
nadelige gevolgen op het milieu verder te beperken. Dit
doel kan enkel en alleen bereikt worden wanneer voor
iedereen dit doel ook bekend is.
Iedere medewerker is bij PALMBERG nauw betrokken bij
de omgang en gebruik van natuurlijke resources
Vervolgens benadrukt het management met innovatieve
oplossingen, de inzet tot consequente milieubescherming.
Alle PALMBERG–producten worden onderworpen aan
de strenge eisen van het kwaliteitsmanagement ISO
9001:2008 in combinatie met het milieumanagement
ISO 14001:2004, het werkveiligheidsmanagement
BS OHSAS 18001:2007, het energiemanagement
ISO 50001:2011 en de EG-Eco audit verordening no.
1221:2009 (EMAS 111).
Alle aangeboden producten hebben het GS-zeichen en
het milieukeurmerk Blue Angel UZ 38.

