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Drogi partnerze biznesowy,
Tworzenie przyszłości wartej życia jest możliwe tylko dzięki zrównoważonym pomysłom i działaniom.
W Pfleiderer robimy wszystko, co w naszej mocy, aby to osiągnąć. Na przykład, zwracamy uwagę na
zapewnienie bezwarunkowego zrównoważenia wszystkich działań firmy. Dlatego też, w miarę
możliwości i możliwości, kupujemy surowce posiadające certyfikat PEFC (kod licencji: PEFC/04-320828) lub FSC® (kod licencji: FSC-C011773) oraz zrębki drzewne pochodzące z recyklingu, wykonane z
nieprzetworzonych odpadów drzewnych (materiałów wstępnie i wtórnie przetworzonych) do
produkcji naszych płyt drewnopochodnych, wykończeń powierzchni i laminatów.
Pfleiderer Deutschland GmbH i zakłady produkcyjne firmy posiadają certyfikaty w ramach obu
systemów – PEFC i FSC – i tym samym podlegają związanym z nimi regularnym kontrolom zewnętrznym
(nasze certyfikaty: PEFC DC-COC-001049, FSC Mix TUVDC-COC-101049, FSC Controlled Wood TUVDCCW-101049). Ponadto wdrażamy wszystkie wymogi EUTR i HolzSiG, które przewidują wdrożenie
systemu należytej staranności w celu zapobiegania wprowadzaniu na rynek nielegalnego drewna lub
produktów z drewna.
Wszystkie płyty wiórowe i pilśniowe, laminaty, elementy i papiery specjalne dostępne w Pfleiderer
Deutschland GmbH jako produkty z certyfikatem FSC lub PEFC podlegają surowym wymogom „źródeł
kontrolowanych PEFC” i/lub „drewna kontrolowanego FSC”. Aby zagwarantować legalność i trwałość
materiałów zakupionych przez nas do tych produktów, zobowiązujemy wszystkich naszych dostawców,
zgodnie z ich najlepszą wiedzą i przekonaniem, do nie dostarczania żadnych produktów z
kontrowersyjnych lub niedopuszczalnych źródeł. Tym samym wyłączamy surowce pochodzące z
• nielegalnie pozyskanego drewna;
• drewna pozyskiwanego z naruszeniem praw tradycyjnych i praw człowieka;
• drewna z lasów, w których działania gospodarcze zagrażają wysokim wartościom przyrodniczym;
• drewna z lasów przekształcanych na plantacje i nieleśne użytkowanie;
• drewna z lasów, w których sadzone są drzewa zmodyfikowane genetycznie;
• w obszarach, w których naruszane są którekolwiek z podstawowych konwencji MOP.

Prosimy o kontakt z nami w przypadku dalszych pytań.
Cieszymy się na kontynuację naszych dobrych stosunków roboczych w przyszłości!
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