Pronorm keukens.
Keukens en sanitair; keukenelementen.

De basisgrondstof is 18 mm spaanplaat met melamine bekleed.
Een kastromp bestaat uit 18 mm spaanplaat met melamine bekleed,
De spaanplaat bestaat voor 25% uit gerecycelde grondstoffen.
We verwerken uitsluitend hout voor onze keukens dat PEFC™ gecertificeerd is.
Wij hebben ook fronten die voor 75, 90 en 100% uit gerecycelde materialen bestaan.
De kantenafwerking heeft een hoge thermische bescherming door de physisch / chemische hechting wat een optimale bescherming geeft tegen het indringen van vocht.
Pronorm heeft 3 productielijnen, 1 platform en 1 kwalitieit.
Dit zorgt voor aanmerkelijk minder faalkosten in uitlevering en montage.
Deze kastrompen uit spaanplaat zijn volledig en oneindig herbruikbaar en dat geldt ook voor onze metalen scharnieren en ladebakken.

Het product laat zich eenvoudig verwerken waarbij geen schadelijke stoffen vrijkomen tijdens deze verwerking en derhalve geen schade toebrengen aan mens en milieu.

Pronorm keukens heeft een keuze uit ruim 250 fronten en 50 basiskleuren.
Er zit 5 jaar fabrieksgarantie op de keukenmeubelen.

PEFC™ / 31-04-2019, EMAS, ISO 9001, ISO 14001 en ISO 50001, emissie klasse E1, MMiM, goldene M label en het label Klimapakt.

Verwerking van de halffabrikaten tot een losse kast met front.
Door een milieuvriendelijke produktie met het oog op een permanent verbeteringsproces volgt pronorm het doel, om door onderzoek en toepassing het energieverbruik ,
als ook geluidsbelasting en de afvalstroom te verminderen.
We verwerken uitsluitend hout voor onze keukens, dat uit duurzaam beheerde bossen komt. Dit wordt door het PEFC™-certificaat
gegarandeerd. PEFC™ is een wereldwijde certificering en is gebaseerd op zeer strenge richtlijnen voor duurzaam bosbeheer.
De kasten en overige materialen worden in recyclebaar karton verpakt.

2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.2 Hergebruik producten; 2.2.3 Circulaire materialen; 2.2.4 Hout uit duurzaam beheerde bossen.

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.

01-06-22

