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FORDEL FOR DIT PROJEKT
- OG FOR MILJØET

WICONA bruger genanvendt polyamid
- som første systemleverandør i Europa

WICONA bruger
genanvendt polyamid

Omkostnings effektivt. Resourceeffektivt. Innovativt.

Som første systemleverandør af aluminiumsprofiler i Europa
bruger WICONA genanvendt polyamid i sine isolatorer. Uden
ekstra omkostninger indgår disse innovative isolatorer nu som
standard i WICONAs systemprodukter. Med samme høje
egenskaber som tidligere - og til stor fordel for vores miljø.
Oplev en ny innovation som også forbedre miljøegenskaberne for WICONAs vindues,- dør- og facadesystem, og som
sætter nye standarder på markedet. Det ny udviklede materiale i isolatoren er kvalitetsmæssigt fuldtud lige så godt som
den sædvanlige polyamid 6.6, hvilket gør at WICONAs høje
produktkvalitet ikke påvirkes af materiale skiftet.
Den innovative nyudvikling indgår nu som standard i
WICONAs produkter helt uden ekstra omkostninger - hvilket
gør at den nye isolator ikke behøver at blive bestilt ekstra ordinært. Allerede idag indeholder 50% af WICONAs produkter
de nye isolatorer, og succestivt bliver isolatoren faset ind i
hele WICONAs produkt sortiment.

Et system som mindsker CO2 -udslippet
En kraftig reduktion af energi- og ressource forbruget skaber
store fordele for miljøet: I overestemmelse med polyamid 6.6
materialet som tidligere anvendtes i isolatorerne, viser den
nye genanvendte polyamid en klar miljø forbedring:
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Få flere fordele - uden ekstra omkostninger
Første hånds valget for projekt til Green - Building
De nye isolatores innovative og miljømæssige egenskaber
styrkes gennem Environmental Product Declaration (EPD)
fra ift Rosenheim, ifølge DIN ISO 14025 og EN 15804, hvilket
viser at produktet er alene på markedet. Takket være de
nyudviklede isolatorer får arkitekter og metalproducenter nu
en klar fordel når miljøcertificering som eksempelvis LEED
eller BREEAM kræves.

Nyt materiale, samme høje kvalitet
De nye isolatoreres materiale er udviklet så de har samme
høje kvaltetsegenskaber som de traditionelle isolatorer som
WICONAs produkter altid har haft - selv når det gælder Uværdierne. At det nye materiale holder samme kvalitet som
polyamid 6.6 er kontrolleret gennem test i overenstemmelse
med DIN EN 14024.
Takket være den genanvendelige polyamid holder WICONAs
produkter væsentlig bedre sammenlignet med den alternative
biobaserede polyamid, først og fremmest når det gælder
miljømæssig holdbarhed og omkostnings effektivitet.

Genanvendt polyamid i WICONAs produkter
En innovation med dobbelt så mange fordele: Dem som bruger det får en klar fordel ved projekter som kræver
miljøcertificering, og vores planet drager fordel af kraftigt forbedrede miljøegenskaber for WICONAs produkter.
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Ved indførelse af genanvendt polyamid i
produkt sortimentet sætter WICONA nye
standarder på markedet, og viser atter
igen en prøve på sin innovationskraft.

De gode miljøegenskaber giver en klar fordel ved projekter som kræver miljøcertificering såsom LEED eller BREEAM.

WICONAs kunder får denne innovative
nyudvikling som standard - uden
tillægspriser eller special håndtering
ved bearbejdning og logistik.

-CO2

WICONA beskytter klimaet og sænker
de årlige CO2 - udslip ved fremstillingen
med over 12.000 ton.
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