TKANINY

Ekologiczna natura WZORNIKÓW
Nasze wzorniki to produkty powstałe w wyniku wieloletniej współpracy marki WZORNIKI.PL z partnerami,
którymi są największe firmy polskie i europejskie. Ich sukcesy między innymi w branży meblarskiej są ściśle
związane z nowoczesnym i profesjonalnym podejściem do zarządzania środowiskiem i proekologicznymi
metodami produkcji. WZORNIKI nie mogą zatem pozostawać w tyle, prezentując gamy produktowe
i sprzedając poszczególne linie produktowe, muszą być przyjazne naturze.

EKO PLASTIK
Przy produkcji WZORNIKÓW
używamy na oprawy i karty materiały przyjazne środowisku. Takim
materiałem jest między innymi
wysokiej jakości plastik użyty do
kart kolorystycznych i opraw wachlarzowych. Jego najważniejszą
zaletą jest wytrzymałość, dzięki
której stale wyjmowane i wkładane
karty, przewracane strony w segregatorze z olbrzymią zawartością,
nie niszczą się. Są one odporne na
używanie w bardzo niekorzystnych
warunkach i przy braku dbałości
o nie. Dzięki tym zaletom użytkownik nie musi ostrożnie obchodzić
się ze swoim narzędziem pracy,
jakim jest dla niego WZORNIK.
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Długość ż ycia
WZORNIKA na
p l a s t i kowej
karcie pozwala
ograniczyć zużycie materiałów
tapicerskich, ograniczyć ilość dodruków
i wznowień. Pokazuje
też stabilność oferty realizowanej w danej firmie. Sam
plastik stanowiący bazę okładki
lub karty spełnia nie tylko normy
środowiskowe typu ISO 14001, ale
także jest produktem
powstałym z recyklingu i podlegającym
recyklingowi.

Co ważne, może
być przetwarzany
wielokrotnie, bez
znaczącej zmiany swoich właściwości fizycznych. Ponadto jest to
materiał niezawierający chloru,
plastyfikatorów oraz ftalanów tak
często obecnych w produktach
PCV. Plastik ten można, poza recyklingiem, poddać termicznemu
przekształcaniu odpadów przez
spalenie w energię bez ryzyka
obciążania środowiska toksycznymi substancjami szkodliwymi
dla zdrowia i ludzi. Plastik ten jest
niewątpliwie jednym z najbardziej
ekologicznych podłoży z tworzyw
sztucznych dostępnych na rynku.

EKO KARTON
Kolejną bazą do produkcji
wzorników jest ekologiczny karton
używany w katalogach z próbkami tkanin. Najczęściej oferowany przez nas rodzaj papieru jest
certyfikowany w zakresie polityki
środowiskowej zarówno w obszarze zarządzania gospodarką leśną,
jak i zdrowotną.
Jest to materiał wybielany bez użycia
chloru, dzięki czemu
w ogóle nie zawiera
dioksyn i furanów. Tym samym nie
stanowi zagrożenia ani dla ludzi,
ani dla środowiska.
Producenci kartonu,
z którymi współpracujemy, mogą pochwalić się również
certyfikowanymi normami środowiskowymi w zakresie produkcji
i dbałości o środowisko.
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EKO WZORNIK
WZORNIKI na kartach, czy to
papierowych, czy plastikowych,
szczególnie te z małymi próbkami
mogą być produkowane z odpadów poprodukcyjnych. Jest to
proces pracochłonny ale w ten
sposób przyczyniamy do lepszego
zarządzania w zakresie ekologii
i ochrony środowiska. Atutem
WZORNIKA na kartach wpinanych
do segregatorów jest łatwość ich
wymiany i zastępowalność innymi
jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

Najnowsze trendy wprowadzane po konsultacjach z partnerami pozwoliły na wprowadzenie opraw do WZORNIKÓW
KATALOGOWYCH wielokrotnego
użytku. Można wymieniać zawartość wzornika dzięki systemowi
montażu próbek w taki sposób aby
ułatwić wyjęcie i podmianę przez
handlowca w miejscu ekspozycji
WZORNIKA. Takie rozwiązanie
ułatwia wprowadzanie nowych
kolekcji lub pojedynczych tkanin,
drewien, próbek oklein czy laminatów będących jedynie uzupełnieniem oferty. Ma to zarówno
ekonomiczny jak i środowiskowy
wpływ na zarządzanie produktem.

Można również inicjować najnowsze trendy za pomocą kart
wpinanych do katalogów z kolekcją kolorystyczną w miniaturach,
a w przyszłości wykonać nowe
WZORNIKI.

Produkując WZORNIKI staramy się udoskonalać i wdrażać
systemy polityki środowiskowej
pozostawiając jak najmniejszy
ślad w przyrodzie. Obrany kierunek i zakres działań ma na celu
w przyszłości wdrożyć system
zamkniętego obiegu, który będzie naszą dewizą i przyszłością
naszych partnerów.

1 (23) 2020 / TAPICER

| 19

