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Surowców, energii i wody, odpadów

Inleiding

Firma Vescom zajmuje się rozwojem, produkcją i dystrybucją wysokiej jakości pokryć ściennych i meblowych.
Nasza oferta produktów obejmuje szeroki i zróżnicowany
wachlarz kolorów i wzorów, przyczyniając się do zapewnienia atrakcyjności wnętrz wszystkich typów na rynku
dużych projektów. Vescom to wysoka jakość, pozwalająca nam zaspokajać estetyczne i funkcjonalne potrzeby
biur, hoteli i placówek opieki zdrowotnej, punktów sprzedaży detalicznej, szkół, restauracji, lotnisk, a nawet statków.
Byłoby jednak z naszej strony krótkowzrocznością powiązanie takich koncepcji jak „atmosfera” i „jakość” wyłącznie z wąskim wewnętrznym kontekstem obszarów roboczych i rekreacyjnych. Za ścianami też jest świat; nasze
naturalne otoczenie, czyli środowisko. W dzisiejszych
czasach nie możemy i nie zamierzamy ignorować wpływu, jaki nasze działania mają na ten świat na zewnątrz i
na jakość życia. Dla nowoczesnego przedsiębiorstwa nie
jest już do przyjęcia zamknięcie się w „czterech ścianach” i koncentracja wyłącznie na potrzebach i wymaganiach rynku. Nie jest to też do przyjęcia dla coraz większej grupy nabywców i użytkowników końcowych.

Rodzaj przetwarzanych przez nas surowców jest ściśle
uzależniony od przeznaczenia produktu końcowego.
Miejsca, w których użyte zostaną produkty– restauracje,
szpitale czy biura – mają swoje szczególne wymogi, na
przykład bezpieczeństwo przeciwpożarowe, higiena, łatwość czyszczenia i trwałość. Ale też wygląd i atmosfera.
Ponadto, istotnym czynnikiem pozostaje cena. Produkt
musi mieścić się w budżecie. Jako nabywca, wybierasz
okleinę ścienną najlepiej odpowiadającą Twoim potrzebom i bierzesz pod uwagę znaczenie aspektów ekologicznych w porównaniu z innymi kryteriami. Oferujemy
Ci kolekcję, która umożliwia podjęcie ekologicznie odpowiedzialnego wyboru, gwarantując zarazem ograniczenie
wpływu naszych procesów biznesowych na środowisko
do minimum.
Niniejsza broszura zawiera więcej informacji o tym, jak
w ramach naszej działalności dbamy o środowisko.
Przedstawia także nasze osiągnięcia w zakresie surowców, energii, wody i odpadów.

Ponieważ opracowujemy i produkujemy okleiny ścienne,
a także zajmujemy się ich dystrybucją, kontrolujemy praktycznie wszystkie ogniwa łańcucha produkcji i dostaw.
Oznacza to również, że jesteśmy w stanie ograniczyć
wpływ naszej działalności na środowisko. W firmie Vescom
jakość nigdy nie ogranicza się do samego produktu, ale
stanowi także ważną część procesu produkcyjnego.
Stale szukamy sposobów, aby uczynić ten proces czystszym i bardziej efektywnym.
Our responsibility reaches beyond these walls

troska o
środowisko

w łańcuchu

dostaw

Od momentu założenia firmy Vescom w 1971 roku dbałość o środowisko stanowi kluczowy element naszej działalności. W związku z tym stale wprowadzamy innowacyjne środki mające na celu ochronę środowiska.
Certyfikacja naszego systemu kontroli jakości zgodnie
z normą ISO 9001 została przeprowadzona już w 1993
roku. Rzecz jasna, od tego czasu w instrukcjach roboczych zawsze uwzględniamy przepisy ochrony środowiska. Przygotowanie i realizacja firmowych planów ochrony środowiska stanowią dla nas obowiązkowy składnik
polityki biznesowej. W 1995 roku jako pierwsi w naszym
sektorze zaczęliśmy używać farb wodorozcieńczalnych.
Od tej pory nasze farby kolorowe i farby do ram są bezrozpuszczalnikowe. Ponadto, wymagaliśmy od naszych
dostawców usunięcia ze swoich produktów metali ciężkich na długo, zanim taki wymóg znalazł się w oficjalnych
przepisach.
W 2001 roku jako pierwsza firma w sektorze wprowadziliśmy system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001. Nadal dobieramy partnerów i dostawców
na podstawie kryterium podwójnych norm jakości: zarówno pod względem samego produktu, jak i pod względem
troski o środowisko. Niemal wszyscy nasi dostawcy
surowców posiadają certyfikaty ISO 14001. To samo
dotyczy większości naszych dostawców półproduktów i
produktów gotowych. Wskazujemy naszym dostawcom
określone problemy z zakresu ochrony środowiska i stale
współpracujemy z nimi w poszukiwaniu lepszych surowców.
Troska o środowisko

mamy

odpowiedzialne

podejście do

surowców

Każdy produkt wymaga innych surowców. Dużą część
kolekcji firmy Vescom stanowią winylowe okleiny ścienne.
Trwające nadal spory dotyczące wykorzystania winylu są
bezzasadne. Wiele niekorzystnych cech dawniej kojarzonych z polichlorkiem winylu przypisywano mu niesłusznie.
Firma Vescom w maksymalnym możliwym stopniu wyeliminowała surowce mające negatywny wpływ na środowisko. Stosujemy m.in. wytyczne GREENGUARD dotyczące
jakości powietrza w pomieszczeniach. Skutkiem tego
jest czystsze powietrze i ograniczone zużycie surowców
nieodnawialnych. Dostosowując się do wymogów REACH
(europejskie przepisy dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów), zastąpiliśmy plastyfikatory w używanej przez
nas powłoce wariantami przyjaznymi dla środowiska.
Obecnie prowadzone są badania nad plastyfikatorami
pozyskiwanymi z cukru. Przetestujemy ten produkt, gdy
tylko będzie on dostępny.
Jedną z głównych zalet winylowych oklein ściennych jest
ich trwałość. Ich wymiana jest konieczna tylko co 10 do
15 lat, zależnie od tego, na jakim rynku są używane. Ponadto, w porównaniu z innymi materiałami PCW cechuje
się różnymi właściwościami ograniczającymi jego oddziaływanie na środowisko. Z tych właśnie powodów PCW
można opisać ogólnie jako materiał trwały i przyjazny dla
środowiska. W kilku badaniach analizujących cykl życia
PCW uzyskał wyniki równie dobre, jeśli nie lepsze niż porównywalne materiały*.

Surowców

Ustępstwa w dziedzinie jakości produktu nie są opcją,
którą rozważałaby firma Vescom. W przeszłości głównymi czynnikami decydującymi o powstrzymaniu się od wykorzystania surowców mniej szkodliwych dla środowiska
były: cena, bezpieczeństwo przeciwpożarowe i trwałość.
Nadal jednak poszukujemy alternatyw. Obecnie badamy,
czy surowcami odpowiednimi do produkcji powłoki
mogłyby być polietylen i polipropylen. Wyniki tych badań
będą dostępne jeszcze w tym roku i wyjaśnią, kiedy
możemy zacząć używać tych alternatywnych surowców.
Oprócz winylowych oklein ściennych firma Vescom oferuje także różne typy oklein tekstylnych. Na przykład z
jedwabiu, będącego produktem całkowicie naturalnym.
Jest on często używany ze względu na swój elegancki, a
zarazem naturalny wygląd. Ponadto, jedwab jest materiałem przyjaznym dla środowiska, ponieważ w naturalny
sposób ulega biodegradacji. Nasz asortyment obejmuje
także ofertę Xorel, równie atrakcyjną, jak trwałą. Produkt
ten uzyskał certyfikat Cradle-to-Cradle (a więc jest całkowicie biodegradowalny).

Zużywamy znaczne ilości papieru do produkcji naszych
broszur i segregatorów prezentujących kolekcje. W odniesieniu do tej działalności uzyskaliśmy w styczniu 2009
roku Certyfikat FSC, co oznacza, że drewno na nasz
papier jest pozyskiwane z lasów zarządzanych w sposób
odpowiedzialny, zgodnie z zasadami Rady Dobrej Gospodarki Leśnej (FSC).
Jak widać, nadal szukamy sposobów ograniczenia wpływu
naszego zużycia surowców na środowisko. Zapewniamy
także naszym klientom wybór pomiędzy różnymi typami
tekstylnych i winylowych oklein ściennych.
* Ocena cyklu życia lub analiza cyklu życia to międzynarodowa,
standaryzowana metoda służąca do określania ilościowego
oddziaływania środowiskowego produktu lub usługi poprzez
uwzględnienie pełnego cyklu życia produktu (od surowca do
odpadu).

Jak wspomniano powyżej, używamy wyłącznie farb wodorozcieńczalnych, nigdy natomiast nie korzystamy z farb
zawierających rozpuszczalniki. To samo dotyczy klejów
firmy Vescom, szczeliw o właściwościach czyszczących i
podłożowych oraz podkładów.

Surowców

ograniczamy

zużycie
energii i

wody

Dokonując nowych inwestycji, z zasady wybieramy alternatywę najbardziej przyjazną dla środowiska, nawet jeśli
jest ona droższa. To podejście pozwoliło nam w ostatnich
latach na poczynienie dużych oszczędności pod względem zużycia energii i wody.
Firma Vescom zainwestowała w nowe maszyny drukarskie i dysponuje obecnie najnowocześniejszymi zakładami produkcyjnymi w Europie. Maszyny te zużywają znacznie mniej energii niż poprzednie. Wprowadzono także
modyfikacje techniczne, dzięki którym ciepło odpadowe
z mechanizmu chłodzącego może być ponownie wykorzystane do ogrzewania fabryki. Wdrożone przez nas w
budynkach środki oszczędzania energii są może nie aż
tak sensacyjne, ale nie mniej efektywne. Obejmują one
oświetlenie, ogrzewanie i izolację.
Wszystkie te środki w ciągu ostatnich kilku lat doprowadziły do zmniejszenia zużycia energii na jednostkę produktu. Nasze zużycie gazu jest jedynie minimalnie większe niż 25 lat temu, mimo że nasz poziom produkcji
jest większy ponad dwukrotnie, a także wzrosła liczba
budynków fabrycznych. Nasze zużycie energii narastało
proporcjonalnie do wzrostu produkcji.
W połowie lat 90. zmniejszyliśmy zużycie wody chłodniczej z 25 tys. m³ do 1 tys. m³ rocznie dzięki wdrożeniu
obiegu zamkniętego w systemie chłodzenia naszych
maszyn.

Energii i wody
Inleiding

ograniczamy

ilość
odpadów

Dużą zaletą winylu jest jego trwałość, sprawiająca, że
jest on materiałem przyjaznym dla środowiska. Jest to
jednak także wada, uwidaczniająca się, kiedy w końcu
przychodzi czas przetworzenia tego materiału jako
odpadu. W rezultacie największe stojące przed firmą
Vescom wyzwanie pod względem dalszego ograniczenia
liczby odpadów wiąże się z dziedziną recyklingu odpadów pokonsumpcyjnych. Recykling taki jest technicznie
wykonalny, ale obecnie niemożliwy ze względu na koszty
i problemy organizacyjne. Główna trudność polega na
oddzieleniu podkładki od winylu. Aby operacja taka stała
się finansowo opłacalna, potrzebne są porozumienia
wysokiego szczebla.
W ramach własnych procesów produkcyjnych wdrożyliśmy już szereg środków, które z powodzeniem zmniejszyły ilość odpadów. Certyfikacja ISO 9001 ograniczyła
liczbę niedociągnięć, a co za tym idzie, ilość wadliwych
produktów i odpadów. Od początku lat 90. monitorowanie i doskonalenie metod produkcji doprowadziło do
zmniejszenia ilości odpadów o 20 %.
Sortujemy odpady na takie materiały, które można poddać recyklingowi, i takie, których nie można. Przekazujemy do placówek recyklingu 100 % odpadów z produkcji
powłok z czystego PCW. Stanowi to 2,5 % całkowitej ilości PCW kupowanego przez nas w postaci powłok. Ponadto, nasz dostawca powłok poddaje recyklingowi 20 %
ilości pozyskiwanej z własnego procesu produkcyjnego.

Odpadów

podsu
mowanie

Dla firmy Vescom jakość dotyczy nie tylko produktów, ale
też sposobu, w jaki są wytwarzane.
Oferujemy kolekcje oklein ściennych umożliwiające klientom dokonywanie ekologicznych wyborów.
Skoncentrowane zarządzanie operacyjne zapewnia minimalizację wpływu na środowisko.
Ponieważ opracowujemy i wytwarzamy nasze produkty,
a także sami zajmujemy się ich dystrybucją, kontrolujemy
praktycznie wszystkie ogniwa łańcucha produkcji i dostaw. Oznacza to także, że jesteśmy w stanie ograniczyć
niekorzystny wpływ naszej działalności na środowisko.
Inwestując w zasoby i metody produkcyjne, zawsze
wybieramy alternatywę zapewniającą największe korzyści
pod względem zużycia wody i energii.
Nadal szukamy sposobów ograniczenia wpływu, jaki
nasze zużycie surowców wywiera na środowisko.
Wybieramy dostawców zależnie od osiąganych przez
nich wyników w zakresie ochrony środowiska i stale
współpracujemy z nimi w poszukiwaniu lepszych
surowców.
W ostatnich latach poważnie ograniczyliśmy zużycie energii i wody oraz ilość produkowanych odpadów.

Podsumowanie
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