MEER DAN ALLEEN EEN DUURZAME KEUZE

UPM ProFi
TERRASVLOEREN
Global Compact

LEAD
UPM wordt door de Verenigde Naties
erkend als een van de 34 Global
Compact LEAD-bedrijven die zich
aantoonbaar wereldwijd inzetten voor
duurzaam ondernemen.

UPM wordt in de wereldwijde Dow
Jones Sustainability Index erkend als
meest verantwoorde onderneming in
de industrie.

ISO 50001, ISO 14001,
ISO 9001
Onafhankelijk gecontroleerde systemen
voor energie-, milieu- en kwaliteitsbeheer

Recycling is niet verblijvend: het is een must
om samen deel te kunnen uitmaken van de
circulaire economie.
Sinds 2007 vervult UPM ProFi een
voortrekkersrol door materialen die anders
op de vuilstortplaats of in de vuilverbrander
zouden belanden een langdurig en
hoogwaardig tweede leven te geven.

1 m² ProFi Deck planken
bevat 10 kg gerecycled
materiaal van afval van
etiketten en bindt 18 kg CO2
Sinds 2007 is meer dan 42.000
ton (gelijk aan 1.750
vrachtwagens) afvalmateriaal
van etiketten gerecycled
Niet toxisch: voldoet aan
veiligheidsnorm EN71-3
voor materialen die in
speelgoed worden gebruikt
Alle UPM ProFi-producten
zijn PVC-vrij

Gebouwen met UPM ProFi
terrasvloeren komen in
aanmerking voor LEED-punten

Beheer van gecertificeerde
gerecyclede materialen

Door afvalmaterialen een waardevol tweede leven te geven, wordt de
hoeveelheid afval en de verontreiniging van de oceaan verminderd. Het betekent
ook minder CO2-uitstoot en minder vraag naar schaarse natuurlijke grondstoffen.
Volgens een schatting van de Ellen MacArthur Foundation, zal er in 2050 meer
plastic dan vis in de oceanen aanwezig zijn.
Sinds 2007 vervult UPM ProFi een voortrekkersrol door materialen die anders op
de vuilstortplaats of in de vuilverbrander zouden belanden een langdurig en
hoogwaardig tweede leven te geven. UPM ProFi planken worden geproduceerd
volgens onafhankelijk gecontroleerde systemen voor milieu-, kwaliteits- en
energiebeheer. UPM streeft ernaar het totale gehalte aan gerecycled materiaal
van zijn vloerplanken in de loop van de jaren te verhogen, en tegelijkertijd strenge
eisen te blijven stellen aan prestaties en kwaliteit.
UPM ProFi vloermateriaal kan worden gerecycled en UPM onderzoekt de
mogelijkheden van een inzamelsysteem. Tot die tijd kunnen de niet-toxisch en
PVC-vrije restanten van UPM ProFi met het normale huishoudelijk afval worden
meegegeven voor de productie van energie.
Met materiaalefficiënte holle profielen naast massieve profielen en lokale productie
in Duitsland en Finland, levert UPM ProFi het meest duurzame aanbod aan
composiet terrasvloeren in Europa.
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Advanced recycled
raw material

Gerecyclede materialen

55%*

75%*

85%*

Afval van etiketten

Afval van etiketten,
gerecycled polyethyleen

Afval van etiketten,
gerecycled polyethyleen

UPM ProFi Deck 150

UPM ProFi Piazza
One & Pro (massief)

UPM ProFi Terra 127

(hol)

(hol)

www.upmprofi.nl
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* Gehalte gerecycled materiaal bij benadering

