
Met het kwaliteiszegel „Möbel Made in 
Germany“ garanderen wij dat onze produk-
ten uitsluitend in Duitsland geproduceerd 
worden. De werelwijd bekende vraag 
naar „made in Germany“ wordt door dit 
certificaat bevestigd. Aan de ene kant ga-
randeren wij dat onze produktie, en ook de 
construktie alsmede de kwaliteits controle 
enkel en alleen in Duitsland gebeuren. En 
aan de ander kant worden onze produkten 
aan test kriteria onderworpen, die zeer aan-
spreken en de zeer hoge kwaliteist stand-
aard bewijzen. Deze eisen worden continue 
door de Deutsche Gütegemeinschap Möbel 
(DGM) gecontroleerd en bijgesteld.

Het Gouden M keurmerk is een onder-
scheiding voor meubels die zijn getest en 
voldoen aan strikte criteria op het gebied 
van kwaliteit, veiligheid en gezondheid / 
milieubescherming.

Kwaliteits- en milieumanagment
Gedokumenteerd kwaliteits (DIN EN ISO 
9001) en milieumanagment (DIN EN ISO 
14001/EMAS) voor waarborg en uitvoering 
van onze kwaliteitsnormen, resp, als bewijs 
van de opvolging van milieuverordeningen 
en wetten en als maatstaf voor een mileiu 
gerichte produktie.

PURVerklebung
PUR verlijming
Bij alle vormkanten is de kantenverwerking 
met een PUR-verlijming. De verlijming is 
bij de korpusmaterialen, fronten en plaat 
materialen.
Kwaliteitsvoordelen:
Hoge temperatur bestendigheid door de 
physisch/chemische hechting (bv. ook bij 
extreme hitte belasting). Optimale bescher-
ming tegen het indringen van vocht.

Gecontroleerde Zekerheid
De produkten van onze onderneming zijn 
met het GS-teken voor gecontroleerde 
zekerheid van de LGA (Landesgewerbean-
stallt) in Herford gecertificeerd.

Küchenmeile A30
Wij zijn geautoriseerd lid van de marketing-
groep A30 küchenmeile e.V.

AMK
Lid van de Arbeitsgemeinschaft:
„Die moderne Küche“

IDM-Datenformat
De gegevens uit deze typenlijst kunnen 
voor keukenontwerp programma‘s in IDM-
datenformat door uw softwareleverancier 
verkregen worden.
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chloorvrij gebleekt papier PEFC-stempel
Hout- en papierprodukten met het PEFC-
stempel komen uit duurzaam onderhouden 
bossen. Meer info onder www.pefc.de.

Wij nemen deel aan het terugnemen- en 
hergebruiksysteem van de Recycling Kon-
tor Transportverpackung GmbH & Co. Met 
behulp van dit beheersysteem wordt er ze-
ker gesteld , dat het verpakkingsmateriaal 
van de deelnemers verzameld, opgeruimd 
en verwerkt wordt. Daarmee worden dan 
de verschillende verpakkingsmaterialen 
weer hergebruikt en in de recycle-kringloop 
teruggebracht.

Emissie klasse
Tot de hoge kwaliteitsstandaard behoord 
ook het voldoen aan de eisen van max. 
toelaatbare formaldehyde waarden bij de 
verschillende materialen en onderdelen.
Door het uitsorteren van de ruwe spaanpla-
ten maar ook van het oppervlaktemateriaal 
en de kopkant materialen zitten we ruim 
onder de maximaal toelaatbare waarden 
om aan Emissieklasse E1 te voldoen 
(Emissieklasse E1 = 0,1 ppm = parts per 
milion = 0,1 deel formaldehyde op 1 milion 
delen lucht). Bij de spaanplaten die als 
korpusdelen verwerkt worden is het zo dat 
deze als ruwe spaanplaat al aan de E-1 
emissie voorschriften voldoen. Zodat ook 
hier alle risiko‘s verder uitgesloten zijn.

Klimaataccoord voor de meubelindustrie
Een belangrijke stap op de weg naar 
klimaat neutraliteit is het Klimapakt. Met 
dit accoord verplichten wij ons, binnen 
twee jaar een klimaat neutrale producent 
te worden.
Volgens de richtlijnen voor de klimaat 
bescherming van de Gütegemeinschaft 
Möbel.
www.dgm-klimapakt.de
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