Innovativt forsprang
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Fordeler for ditt prosjekt
– og for miljøet

WICONA benytter resirkulert polyamid –
som en av verdens første systemleverandører

WICONA benytter
resirkulert polyamid

Kostnadseffektivt. Ressurseffektivt. Innovativt.
Som en av verdens første systemleverandører bruker
WICONA nå polyamid som er resirkulert i sine isolersteg. Uten
tilleggskostnader leveres nå disse innovative isolerstegene
som standard i WICONAs systemprodukter. Med samme
ytelser som tidligere – og til stor fordel for miljøet.
Oppdag en ny innovasjon som ytterligere forbedrer miljøegenskapene til WICONAs vinduer, dører og fasader, og
som setter nye standarder på markedet. Det nyutviklede
materialet i isolersteget er likeverdig kvalitetsmessig med
vanlig polyamid 6.6. WICONAs høye produktkvalitet påvirkes
dermed ikke.
Den innovative nyutviklingen er nå standard i WICONAs
produkter, helt uten tilleggskostnad. Det nye isolersteget
behøver dermed ikke bestilles i tillegg. Allerede i dag
inneholder 50 % av WICONAs produkter de nye isolerstegene,
og vil suksessivt fases inn i hele WICONAs produktsortiment.

Et system som reduserer CO2-utslippet
Kraftig redusert energi- og ressursbruk skaper store fordeler
for miljøet: Sammenlignet med polyamid 6.6, materialet som
tidligere ble brukt i isolerstegene, viser resirkulert polyamid en
klar miljøforbedring ved produksjon:
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Få ytterligere fordeler – uten tilleggskostnad
Førstevalget for prosjekter innen Green Building
De nye isolerstegenes innovative og miljømessige
egenskaper kan styrkes gjennom Environmental Product
Declaration (EPD) fra ift Rosenheim, i hht. DIN ISO 14025
og EN 15804. Dette viser at produktet er alene i sitt slag
på markedet. Takket være de nyutviklede isolerstegene
får arkitekter og metallprodusenter nå en klar fordel når
miljøsertifisering, eksempelvis der LEED eller BREEAM
kreves.

Nytt material, samme høye kvalitet
De nye isolerstegene i resirkulert material har de samme
høye kvalitetsegenskapene som de tradisjonelle isolerstegene i WICONAs produkter alltid har hatt – også når det
gjelder U-verdi. At det nye materialet holder samme kvalitet
som polyamid 6.6 er sikret gjennom tester i hht. DIN EN
14024.
Takket være resirkulert polyamid har WICONAs produkter
vesentlig bedre ytelser sammenlignet med den alternative
biobaserte polyamiden, hovedsakelig når det gjelder miljømessig bærekraft og kostnadseffektivitet.

Resirkulert polyamid i WICONAs produkter
En innovasjon med doble fordeler: Brukerne får en klar fordel ved prosjekter som krever miljøsertifisering, og planeten
vår drar nytte av at WICONAs produkter har vesentlig forbedrede miljøegenskaper.
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For WICONAs kunder er denne innovative nyutviklingen standard – uten tilleggskostnader eller spesialhåndtering
under bearbeiding og logistikk.

Ved å innføre resirkulert polyamid i
produktsortimentet setter WICONA nye
standarder i markedet, og beviser igjen
evne til innovasjon.

De gode miljøegeneskapene gir en klar
fordel når det gjelder prosjekter som
krever miljøsertifisering, som LEED eller
BREEAM.

-CO2

WICONA beskytter klimaet og senker
de årlige CO2-utslippene ved produksjon med over 12 000 tonn.
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