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Greencode:
open over duurzaamheid
De Ploeg meubel- en gordijnstoffen zijn
ontworpen om bij te dragen aan een goede
leef- en werkomgeving. Esthetiek, functionaliteit, comfort en duurzaamheid gaan
daarbij hand in hand. Deze handout belicht
de factor duurzaamheid. Met het beoordelingsysteem Greencode kunt u de stof
kiezen die het milieu het minste belast.
de ploeg: blijf denken
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Bewust kiezen voor duurzaam textiel
De stoffen van De Ploeg staan bekend om de hoge kwaliteit, in samenstelling en stofeigenschappen. Zo gebruiken
we bijvoorbeeld uitsluitend hoge kwaliteit wol en Trevira.
Dat garandeert dat onze producten een lange levensduur
hebben. Ook werken we aan nieuwe, schone productieprocessen en hergebruik. Toch zijn er ook binnen onze
collectie verschillen. De ene stof is duurzamer dan de
andere en belast het milieu minder. Om dat duidelijk te
maken laten we al onze producten beoordelen. We gebruiken hiervoor Greencode als standaard.

CRITERIUM

TE BEHALEN PUNTEN

1. Duurzaamheid

15

tijdloos design, gaat lang mee

2. Bestaand uit de juiste materialen

15

geen gif, natuurlijke en traceerbare materialen

3. Weinig afval

15

herbruikbare of afbreekbare materialen

4. Schoon en groen gemaakt

15

energiezuinige en niet-vervuilende productie

Verantwoord omgaan met mens,
grondstoffen, energie en milieu
Met de Greencode neemt De Ploeg verantwoordelijkheid
voor het product en de manier waarop we het maken. We
willen u laten zien op welke punten een stof goed scoort
en waarop minder. Ook geven de criteria van Greencode
richting aan onze productontwikkeling. Ze maken duidelijk
hoe we de productie moeten inrichten om verantwoord
om te gaan met mens, grondstoffen, energie en milieu.

5. Efficiënt transport

10

korte transportlijnen, herbruikbare verpakking

6. Maatschappelijk verantwoord

10

geen kinderarbeid, producent houdt zich aan gedragscode

7. Innovatief

10

verbeterde productieprocessen

8. Veilig en energiebesparend

15

brandvertragend en isolerend

MAXIMUM AANTAL PUNTEN

105

Makkelijk vergelijken
Greencode is een systeem om de duurzaamheid en
milieubelasting van textiel te meten. Greencode kent vier
niveaus: van groen (goedgekeurd) via zilver en goud naar
platinum (het allerduurzaamst en minst belastend voor
het milieu). Zo kunt u in één oogopslag zien welk van onze
producten het meest bijdraagt aan duurzaamheid van een
gebouw en past in een duurzaam inkoopbeleid.

AANTAL PUNTEN

GREENCODE

25 - 44 punten

Approved

45 - 59 punten

Silver

60 - 89 punten

Gold

90 - 105 punten

Platinum

Waar vind ik de Greencode?
APPROVED

SILVER

GOLD

PLATINUM

Wat zijn de criteria van Greencode?
Greencode deelt textiel in vier klassen door te bekijken of
het duurzaam is en voldoet aan milieueisen. Natuurlijk
spelen de gebruikte grondstoffen en productiewijze daarbij
een rol, maar dat is nog niet alles. Greencode kijkt naar
de hele levenscyclus, dus ook naar het transport, gebruik
en afvoer of hergebruik van het product. Een puntensysteem geeft weer in hoeverre de stof voldoet aan elk van
de acht criteria:

Retail T +31 (0)492 38 64 70
Project T +31 (0)492 38 64 60

De Greencode vindt u op het productsheet in de vorm
van het label groen, zilver, goud of platinum en het aantal
punten. Bij de productspecificaties op onze website is
de puntenscore verder uitgesplitst naar de acht criteria.
Daar vindt u ook nog meer gegevens waaronder de
samenstelling, stofeigenschappen (zoals lichtechtheid
en wasbaarheid) en indien relevant de comfortwaarden
(hoeveel licht en warmte een stof doorlaat). Zo heeft u
alle informatie bij elkaar om gordijn- en/of meubelstof
te kiezen die perfect aansluiten op de wensen van de gebruiker. Op de website vindt u ook meer informatie over
ons hergebruikprogramma ‘Return’.

www.deploeg.com

