
Er en rammestandard fra BRE Global, for ansvarlig og etisk handel, 
sammen med en uavhengig tredjeparts sertifiseringsordning. BES 
6001 organisasjoner administrere og redusere virkningene i hele 
forsyningskjeden. Ordningen er anerkjent av BREEAM-familien av 
sertifiseringsordninger og koden for bærekraftige hjem der 
studiepoeng kan tildeles for byggevarer uavhengig sertifisert 
gjennom BES 6001.

Den blå engelen er miljømerket for Tysklands føderale regjering 
siden 1978. Den blå engelen stiller høye krav til miljøvennlig 
produktdesign og har bevist seg de siste 40 årene som en pålitelig 
veiledning for et mer bærekraftig forbruk.

Database for valg av miljøriktige byggevarer. ECOproduct er den 
eneste metoden som vurderer byggevarenes faktiske miljøe-
genskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD). 
Det benyttes anerkjente, internasjonale standarder og referanser 
som grunnlag for vurderingen, i tillegg til enhver tid gjeldene norske 
myndighetskrav. Det gis en miljøvurdering av byggevaren innen 
miljøområdene inneklima, innhold av helse- og miljøskadelige stoffer, 
ressursbruk og drivhuseffekt.

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet 
tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og 
sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom 
hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle 
Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. 

For å få bedre inneluft må produkter som skal brukes i bygninger og 
innendørs oppfylle strenge krav til kjemiske utslipp, noe som bidrar 
til et bedre innemiljø. Målet med den utslippsklassifiseringen Indoor 
Air Comfort er å bidra til utvikling og bruk av materialer med lavt 
utslipp. Utslippsklassifiseringen er produktspesifikk.

FloorScore® produktsertifisering av SCS Global, sikrer at sertifisert 
gulv oppfyller strenge krav innendørs luftkvalitet (IAQ) 
utslippskriterier for LEED; chps; Den grønne guiden for helseomsorg, 
og er anerkjent av en lang liste over sunne byggeprogrammer.
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Global GreenTag er en av verdens mest solide, pålitelige og 
anerkjente miljømerket. Det sikrer uavhengig at hvert produkt er 
testet og sertifisert under ett av to ledende sertifiseringsprogrammer 
som bruker verdens beste vitenskapelige metoder.

er en internasjonal standard for bedrifter som vil bygge opp et 
miljøstyringssystem i sin organisasjon. Hensikten med miljøstyring er 
å beskytte miljøet og forebygge forurensninger av miljøet.
M1:er beste kategori i denne finske standarden for måling av avgas-
ser (VOC) og luktmisnøye. M1 symbolet betyr at produktet er testet 
av et uavhengig laboratorier og har oppfylt de strenge kriteriene i 4 
uker. Standarden er også referert til i Breaam-NOR manualen og blir 
sett på som et viktig sertifikat vedrørende emisjoner innendørs.
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Er en internasjonal standard som viser at bedriften jobber aktivt for å 
møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet.
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RecoFloor
Siden 1950-tallet har Polyflor resirkulert sin vinylproduksjon etter 
avfall. Målet vårt er å øke nettverket av gjenvinningsinitiativer i våre 
internasjonale markeder og øke volumet av resirkulerbar, ren vinyl 
ytterligere og redusere bruken av råvarer.


