GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Greenframe binnendeurkozijnen.

Toepassingsgebied

9. Deuren en kozijnen.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

HIER KLIKKEN VOOR:
1. een afbeelding van het product, waaruit blijkt
uit welke onderdelen het product bestaat.
2. Optioneel: een afbeelding van het product in
zijn toepassingsgebied (niet verplicht)
3. Graag los aanleveren, als JPEG, EPS of Tiff
bestand op ware grootte, min. 300 dpi. Logo’s
graag als eps bestanden en in full color
aanleveren.

Materiaal

Grenen.

Samenstelling

De kozijnen zijn gemaakt van gelamineerd en gevingerlast 100% FSC gecertificeerd
grenen. Door deze samenstelling tijdens het productieproces is afval nihil; elk stukje
hout dat overblijft is te hergebruiken in een volgend kozijn.

Eigenschappen algemeen

Greenframe kozijnen bevatten geen schadelijke stoffen en zijn biologisch afbreekbaar,
Voorziet in de luchtzuivering door blijvende opslag van CO2 in het hout en kunnen uitstekend hergebruikt worden.

Eigenschappen bij verwerking

De kozijnen zijn met eenvoudig handgereedschap te verwerken, zonder extra beschermende maatregelen. De kozijnen zijn af fabriek
reeds voorzien van zware (80 mu) watergedragen grondverflaag en in het werk direct af te schilderen met een watergedragen
verfsysteem.

Productspecificaties

Verkrijgbaar zowel als stomp als opdek kozijnen in breedtes 90 mm en 114 mm en geschikt voor 231.5 cm hoge binnendeuren.

Certificaat/label

FSC.

Productieproces

Voor deze kozijnen worden tijdens de productie overgebleven stukken hout hergebruikt voor het lamineren en vingerlassen van een
nieuw kozijn. Het afval dat vervolgens overblijft wordt gebruikt voor het opwekken van energie ten behoeve van het productieproces.

Verpakkingsmateriaal
Effect op GPR score

Het verpakkingsmateriaal kan via AVI vernietigd worden; pallets zijn herbruikbaar.
2.1 Milieuprestatie; 2.2.2 Hout uit duurzaam beheerde bossen; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energielabel

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden
en/of onjuistheden in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet
uitgesloten. Met suggesties voor verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk binnen Saint-Gobain
Distribution the Netherlands B.V. en haar dochterbedrijven.
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