rh environment

Nature our passion

We streven er altijd naar dat onze stoelen even ergonomisch
voor het lichaam als vriendelijk voor het milieu zijn. Al onze
stoelen kunnen voor 100 procent gerecycled worden en heBben
vanzelfsprekend een lange levensduur. Na verloop van tijd
kunnen bepaalde onderdelen zoals de zitting en de rugleuning vuil of versleten zijn of kan de kleur uit de mode raken.
Daarom kunnen alle onderdelen van onze stoelen gemakkelijk
vervangen worden, wat gunstig is voor u w portemonnee en voor
het milieu. De zitting en rugleuning van onze nieu wste serie, de
RH Ambio, zijn vervaardigd uit een natuurvezelmateriaal, Ventec
genaamd, dat de geb ruiker een b eter zitcomfort biedt en dat,
wanneer de bekl eding wordt afgedankt, biologisch afbreekbaar
is en gecomposteerd kan worden.

We houden van de natuur.
Dat is altijd al zo geweest!
Bij het ontwikkelen van haar producten houdt RH Stoelen rekening met design, ergonomie en de invloed op het
milieu. Als één van de eerste producenten in onze branche hebben we ons vanaf het beginstadium op het milieu
gericht en zijn we praktische maatregelen blijven nemen om het milieuperspectief van onze activiteiten te benadrukken. Zo zagen we al vroeg het belang in van recyclen en een goede materiaalkeuze en daardoor kunnen onze
producten tegenwoordig voor 100 procent gerecycled worden en vallen al onze activiteiten onder een milieumanagementconcept met duidelijke plannen en doelstellingen. Door zorgvuldig om te springen met de natuurlijke
rijkdommen en zorg te dragen voor het milieu zijn we in staat om onze kosten te verlagen en zo onze concurrentiekracht te verhogen. De afgelopen jaren hebben wij bij RH Stoelen het energieverbruik in de productie aan een kritische blik onderworpen om mee te helpen om het broeikaseffect te verlagen. Verder zijn we erin geslaagd om het
energieverbruik te reduceren en zijn we overgeschakeld op duurzamere manieren om onze ruimtes te verwarmen.

onze stoelen kunnen gemakkelijk gedemonteerd worden. alle
grote componenten hebb en een duidelijk materiaallab el, zodat ze correct gesorteerd kunnen worden voor recycling. Het
spreekt vanzelf dat ook de verpakking tot een minimum beperkt
wordt en dat ze ontworpen is om gerecycled te worden.

Bij het kiezen van materialen,
denken we aan alles!
Voor het externe milieu betekent dit op een doordachte en zorgvuldige manier materialen voor de productie kiezen.
In het constructiestadium houden we niet alleen rekening met een goede ergonomie, maar ook met een goede
ecologie. Al op de tekentafel kijken we naar de volledige levenscyclus van het product. Op deze manier creëren we
de beste voorwaarden voor producten met een lange levensduur en dus een minimale impact op het milieu. Een
stoel van hoge kwaliteit die lang meegaat is een goede zaak voor u en voor het milieu. Het verbruik van grondstoffen beperken en op een gunstige manier het gebruikte materiaal teruggeven aan de natuur staan centraal in ons
milieubeleid. We realiseren dit door zuivere, onvermengde materialen te gebruiken, die gemakkelijk gerecycleerd
kunnen worden of die op een gunstige manier omgezet kunnen worden in energie. Bovendien gebruiken we gerecycleerde materialen in onze productie. Verder spreekt het vanzelf dat we de milieu-effecten van het productieproces
tot een minimum beperken. Onze betrokkenheid blijft echter niet beperkt tot onze eigen activiteiten. Onze klanten
brengen al jarenlang hun gebruikte stoelen terug voor recycling. Ondertussen zijn we bovendien begonnen met het
evalueren en implementeren van hulpmiddelen om het materiaalverbruik van onze producten en hun totale impact
op het milieu in kaart te brengen. Dit geldt ook voor onze onderleveranciers. Dit biedt ons een goed overzicht en de
mogelijkheid om de milieukwaliteit van onze activiteiten te evalueren, iets wat vroeger niet mogelijk was.

Caring for nature

Nature our responsibility

We hebben de hulpmiddelen die
we nodig hebben om onze verantwoordelijkheid te nemen.
De milieubetrokkenheid van RH Stoelen omvat ook onze leveranciers. Om concrete procesmodellen te creëren, hebben
we verschillende waardevolle en gunstige kwaliteits- en milieumanagementsystemen geïmplementeerd. We hebben dit
gedaan om onze milieu-inspanningen en die van onze leveranciers te vergemakkelijken. Er zijn heel wat manieren om
een duurzame maatschappij te realiseren – de natuur is onze verantwoordelijkheid en bij RH Stoelen zorgen we ervoor
dat we over de hulpmiddelen beschikken die we nodig hebben om deze verantwoordelijkheid te nemen.
ISO 9001
De ISO 9001-norm is een krachtig managementhulpmiddel om betrokkenheid bij kwaliteit te genereren. ISO 9001
kan zowel door producerende bedrijven als door leveranciers van diensten toegepast worden. Doordat het certificaat verstrekt wordt door een onafhankelijke organisatie kunnen onze klanten erop vertrouwen dat we de capaciteit
en kennis bezitten om aan onze verplichtingen te voldoen.
ISO 14001
Met een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 zijn wij bij RH Stoelen in staat om de grootste milieu-aspecten
zoals emissies, afvalmanagement, het gebruik van grondstoffen en het energieverbruik onder controle te houden.
ISO 14001 heeft ons geholpen om relevante milieurisico´s te identificeren en om onze milieu-inspanningen doorlopend te verbeteren.
EPD (Enviromental Product Declaration)
RH Stoelen stelt al geruime tijd milieugebonden productverklaringen op voor haar producten. In 2008 zal RH Stoelen
milieuverklaringen opstellen voor haar stoelmodellen en zal het gecertificeerde milieugebonden productverklaringen voorbereiden die in overeenstemming zijn met EPD ISO 14025. Milieuverklaringen geven informatie over de
materiaalinhoud van een product en de milieu-effecten die tijdens de productie ervan zijn ontstaan. Een EPD houdt
in dat alle leveranciers van RH Stoelen op dezelfde manier in kaart gebracht worden, zodat de totale milieu-effecten
van het product zichtbaar zijn in de milieuverklaring.
Möbelfakta
Wanneer een meubel een label met het Möbelfakta-symbool draagt, betekent dit dat het product onderworpen
werd aan uitgebreide testen en goedgekeurd werd in overeenstemming met de huidige specificaties. Het Möbelfaktasymbool biedt de garantie dat het product een lange levensduur heeft en bestand is tegen de omgeving waarvoor
het bedoeld is. Milieuproductverklaringen verstrekken informatie over de milieu-inspanningen van de producent,
emissies, componentmaterialen en de recycleerbaarheid. De meeste producten van RH Stoelen zijn goedgekeurd
en dragen het Möbelfakta-label.
Ventec™
Ventec™ wordt gebruikt in de zitting van de nieuwste stoelserie van RH Stoelen, de RH Ambio. Dit materiaal heeft
een revolutionair ademend vermogen dat vocht en warmte uit het zitkussen afvoert. Wanneer het Ventec™ -symbool
wordt gebruikt, zijn de zitting en rugleuning vervaardigd uit dit materiaal dat uit natuurvezel bestaat en volledig
biologisch afbreekbaar en composteerbaar is.
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Adresgegevens
RH Stoelen B.V. Guldenweg 17, NL-4879 NL
Etten-Leur P.O. Box 42 4870 AA, Etten-Leur
Tel: +31 (0)76 504 25 35
Fax +31 (0)76 503 54 51
info@rhstoelen.nl | www.rhstoelen.nl

