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O facto de desenvolvermos, produzirmos e distribuirmos os nossos
próprios revestimentos murais, revestimento de móveis e tecidos para
cortinas, permite-nos controlar praticamente toda a rede. Estamos,
portanto, em condições de de limitar os efeitos negativos das nossas
actividades no ambiente. Na Vescom, a qualidade não se refere nunca
apenas ao produto. Também refere-se ao processo de produção.
Estamos continuamente a procurar maneiras de torná-lo mais limpo e mais eficiente.
Oferecemos aos nossos clientes uma colecção em que podem ser feitas escolhas
duráveis. E garantimos na nossa gestão empresarial que a poluição ambiental seja
mínima. Uma das vantagens ambientais dos nossos produtos é, evidentemente, a longa
vida útil.
comportamento ambiental
Já em 1993 éramos certificados ISO 9001 pelo nosso sistema de gestão de qualidade.
A partir desse período, a legislação e a política ambiental foram concretizadas em
disposições operacionais. Comprometemo-nos a formular e executar planos ambientais
empresariais. Em 2001, fomos os primeiros no nosso sector a introduzir o sistema de
gestão ambiental ISO 14001.
parceiros
Ainda seleccionamos sempre os nossos parceiros e fornecedores com base no critério
de fornecimento de qualidade em duplo sentido: em termos tanto do produto quanto do
ambiente. Quase todos os nossos fornecedores de matérias-primas são certificados ISO
14001. O mesmo aplica-se à maioria dos fornecedores de produtos semi-acabados e
acabados. Trazemos os aspectos ambientais nesses fornecedores no mapa e
pesquisamos constantemente junto com eles em procura de soluções.
matérias-primas
Nós usamos uma quantidade considerável de papel para nossos folhetos e a
apresentação das nossas colecções nos catálogos. Desde Janeiro de 2009, esse é
certificado pelo FSC. Isso significa que a madeira para o nosso papel vem de florestas
geridas cuidadosamente, em conformidade com as regras do Forest Stewartship
Council (FSC). Permanecemos, portanto, continuamente à procura de oportunidades
para reduzir o impacto ambiental do nosso consumo de matéria-prima.
VinylPlus
A Vescom é membro da ‘VinylPlus’. Esta iniciativa, iniciada pela indústria internacional
de transformação de vinil, tem o objetivo de melhorar a produção e o uso sustentáveis
de PVC. ‘VinylPlus é o sucessor do ‘Vinyl 2010’, ao qual a Vescom está ligada desde o
momento da criação.
neutro em termos de CO2
A Vescom tira o máximo partido de energia verde e gás. A sede principal em Deurne
(Países Baixos), inclusive fábrica, funciona de forma 100 % neutra em termos de CO2.

energia e água
Para novos investimentos, escolhemos em princípio a alternativa mais ambientalmente
amigável. Mesmo que isso seja relativamente mais caro. Deste modo, pudemos reduzir
significativamente o consumo de energia e água nos últimos anos.
Menos surpreendente, mas igualmente eficaz, é uma série de medidas menores para
economia de energia nas nossas fábricas. Elas abrangem iluminação, aquecimento e
isolamento. O consumo de energia por unidade do produto foi reduzido através de
todas essas medidas nos últimos anos. O nosso consumo de gás quase não aumentou
nos últimos 25 anos. Isso enquanto o nível de produção mais do que duplicou e o
número de edifícios corporativos aumentou. O consumo de electricidade manteve o
ritmo do desenvolvimento na produção. Reduzimos o uso de água de arrefecimento
desde então a 1.000 m³ por ano através da introdução de um circuito fechado de
refrigeração.
resíduos
Dentro do nosso próprio processo de produção, já implementámos diversas medidas
que levaram a uma redução da quantidade de resíduos. A certificação ISO 9001 leva
a menos erros e, portanto, menos perdas ou resíduos. Monitoração e melhoramento de
processos e métodos de produção levaram desde o início dos anos ‘90 a uma redução
de 20% menos perdas.
revestimentos murais da Vescom 100% recicláveis
Uma vantagem importante dos revestimentos murais vinílicos da Vescom é o facto de
estes serem agora totalmente recicláveis. Tanto na produção, como no final da vida
útil. Uma inovação no sector!
Se desejado, na renovação ou remoção de um projecto antigo de revestimentos murais
vinílicos pode ser reciclada. A pedido, a Vescom fornecerá sacos especiais para
reciclagem, que podem ser oferecidos em pontos de recolha. A camada de vinil será
então separada do suporte através de um processo de moagem. Os resíduos são
transformados em granulados que servirão como matéria-prima para novos produtos.
Desta forma, o nosso revestimento mural vinílico é completamente reciclável!

