A Graboplast Zrt. hosszú távon elkötelezett a fenntartható
fejlődés iránt. Világos és sokoldalú programmal rendelkezünk,
amely ezt a célt támogatja.
A program kiterjed az alábbi területekre:
• Alapanyagok, komponensek
• Innováció, kutatás-fejlesztés
• Környezetterhelés csökkentése
• Minőség- és környezetirányítás
• Társadalmi felelősségvállalás

ALAPANYAGOK,
KOMPONENSEK

elsőként álltunk át
a ftalát-mentes
gyártástechnológiára

LÓGIA
NO

TES TECH
EN

Ö

KO

UL

A

FENNTARTHATÓ
FEJLŐDÉS

INNOVÁCIÓ,
KUTATÁS-FEJLESZTÉS

FTALÁTM

GRABOPLAST

A termékeinkhez felhasznált alapanyagokat minősített beszállítóktól
szerezzük be. Cégünk betartja az iparág legszigorúbb előírásait. A
termék összetételeink nem tartalmaznak káros anyagokat,
megfelelünk a vegyi anyagok regisztrálását, értékelését,
engedélyezését és korlátozását szabályozó REACH rendelet
előírásainak. A PVC padlógyártók közül elsőként álltunk át a
ftalát-mentes gyártástechnológiára. Ez azt jelenti, hogy a padlóink
biológiailag semleges lágyítószert tartalmaznak, melyet például
olyan érzékeny területeken is alkalmaznak, mint az orvosi eszközök
és a gyermekjátékok.
A környezetbarát összetételeknek köszönhetően termékeink
alacsony illékony anyag kibocsátásúak, így nem befolyásolják
károsan a beltéri levegő minőségét.
Parketta termékeink rendelkeznek a PEFC tanúsítással, amely azt
igazolja, hogy a gyártáshoz felhasznált alapanyagainkat fenntartható
erdőgazdálkodásból származó ellenőrzött forrásokból szerezzük be.
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Tapasztalt fejlesztő csapatunk folyamatosan új termékek,
műszaki megoldások és összetételek kidolgozásán
fáradozik. Szabadalmaztatott gyártási eljárásaink egyedülálló
terméktulajdonságok kialakítását teszik lehetővé.
Célunk, hogy
• Termékeink teljes élettartamuk alatt eleget tegyenek a
felhasználói igényeknek, legyenek tartósak,
biztonságosak, könnyen kezelhetők.
• Teljes életciklusuk során a gyártástól az újra felhasználásig
járuljanak hozzá az épített és természetes környezetünk
védelméhez egyaránt.
Ennek megfelelően kiváló teljesítőképességű termékeink
maximálisan ﬁgyelembe veszik a környezeti szempontokat,
mind a gyártásuk, mind a felhasználásuk során. Életciklusuk
végén pedig alapanyagául szolgálhatnak más termékeknek,
felhasználhatók akár új padlóburkolatok gyártásához is. A
Graboplast ezen a területen is élen jár. Megteremtettük
annak lehetőségét, hogy a PVC padló hulladékból értékes
másodlagos nyersanyagot állítsunk elő.
Kidolgoztunk egy eljárást, amellyel az így nyert másodlagos
nyersanyagok felhasználhatók új padlóburkolatok
gyártásához. Jelenleg termékeinkben 15 és 33% közötti a
visszadolgozott anyagok aránya. Ezek döntően gyártási és
beépítési maradékokból származnak.
Napjaink egyik legfontosabb fejlesztési feladata, hogy
tovább növeljük termékeinkben az újrahasznosított
anyaghányadot.

15 és 33% közötti
a visszadolgozott
anyagok aránya

KÖRNYEZETTERHELÉS
CSÖKKENTÉSE

TÁRSADALMI
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Folyamatosan fejlesztjük meglevő gyártástechnológiánkat, belső
folyamatainkat, fektetési és alkalmazástechnikai módszereinket,
hogy a tevékenységünk és termékeink által előidézett
környezetterhelést csökkentsük.

Cégünk nagyon jó kapcsolatot ápol szűkebb környezetével,
amibe beletartozik a telephelyeink
(Győr, Tatabánya, Kecskemét ) városaiban folyó oktató- és
sport tevékenység segítése.

Környezetterhelés csökkentése:
• Beszerzési és értékesítési logisztika, csomagolás,
• Víz- és energiagazdálkodás hatékonyság javítása a gyártás és
működés valamennyi területén,
• A kibocsátott hulladék anyagok (papír, víz, gyártásközi termékek,
gyártási maradékok és egyéb hulladékok) osztályozása és
mennyiségének csökkentése.

A szűkebb környezetünkben található iskolák mellett
néhány olyan alapítványt is támogatunk, amelyek
a professzionális képzésre fókuszálnak (pl. Universitas Győr
Alapítvány).

A gondosan válogatott nyersanyagok és környezetbarát gyártási
megoldások mellett gondot fordítunk arra is, hogy termékeink
életciklusuk végén se terheljék környezetünket, ennek megfelelően
minden termékünk 100%-ban újra feldolgozható.
Sőt, mi magunk is képesek vagyunk erre, hiszen egy saját
telephelyünkön végrehajtott beruházással értékes alapanyagokká
tudjuk visszaalakítani a használt padlóburkolatokat és a gyártási
maradékokat. Az ellenőrzött forrásból származó másodlagos
nyersanyagot, pedig felhasználjuk PVC padló burkolatok gyártásához.

nálunk mindennapi
gyakorlattá vált az
újrafeldolgozás
és újrafelhasználás

A szabadidős és sport rendezvények alkalmi támogatása
mellett cégünk névadó szponzora a Győri Vízisport
Egyesületnek. Büszkék vagyunk az itt sportolók
nemzetközi szinten is kiváló eredményeire, Olimpiai,
Világ- és Európa bajnoki sikereire.
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Büszkék vagyunk arra, hogy nálunk mindennapi gyakorlattá vált az
újrafeldolgozás és újrafelhasználás. Elmondhatjuk, hogy nem
csupán deklaráljuk termékeink 100%-os visszadolgozhatóságát,
hanem mi magunk állítunk elő belőlük olyan értékes
alapanyagot, amelyet saját termékeinkbe
építünk be.
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MINŐSÉG- ÉS
KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS
A minőségi és környezeti szempontok iránti elkötelezettségünket
bizonyítja, hogy évek óta egy olyan dokumentált rendszert
működtetünk, melynek középpontjában a minőségi termékek
előállítása, megbízhatóságunk folyamatos javítása, valamint a
termékek gyártása, felhasználása és újrahasznosítása kapcsán
felmerülő környezeti szempontok állnak.
Minőség és környezetirányítási rendszerünk az ISO 9001:2009 és
ISO 14001:2005 fő szabványokon alapul és kiterjed valamennyi
minőséggel és környezetvédelemmel kapcsolatos
tevékenységünkre, úgymint:

• tervezés, fejlesztés, beszerzés,
• gyártás-előkészítés, termelés, minőségellenőrzés,
tárolás, szállítás, újrahasznosítás
• oktatás, marketing, kereskedelem
• a működtetett rendszer felülvizsgálata és folyamatos
fejlesztése.

GRABOPLAST
PADLÓGYÁRTÓ ZRT

H-9023 Győr, Fehérvári út. 16/b.
Telefon: (+36) 96 506-100
WWW.GRABOPLAST.COM

