Duurzaam inkopen
Casala blijft ook in 2010 de juiste partner voor het leveren
van meubilair aan overheden. Vanaf 1 januari 2010 gaan
Nederlandse overheden duurzame producten inkopen,
hiervoor zijn in samenwerking met SenterNovem
richtlijnen opgesteld. Casala producten worden
geproduceerd volgens de eisen die aan de productgroep
kantoormeubilair gesteld worden. Daarnaast wordt ook
voldaan aan de ISO normen met betrekking tot kwaliteit en
duurzaamheid. In het kader van de recente ontwikkelingen
op het gebied van duurzaam inkopen, wordt de aandacht
gevestigd op Casala’s groene producten.
Duurzaamheid

Casala voldoet aan alle criteria voor het duurzaam inkopen
van kantoormeubilair. Deze criteria zijn op 28 juli
jongstleden voor het laatst gewijzigd door SenterNovem en
zullen vanaf 1 januari 2010 gelden voor centrale- en lokale
overheden.
Tafels en stoelen van Casala hebben een levensduur van
minimaal 5 jaar en vervangende onderdelen kunnen
minimaal 10 jaar na verkoop nageleverd worden. Alle
gebruikte materialen en grondstoffen voldoen aan de
gestelde eisen. De materialen die in producten verwerkt
zijn, met uitzondering van oppervlaktebehandelingen, zijn
van elkaar te scheiden. Samenstellings-etiketten zijn per
product beschikbaar.
Directieverklaringen en testrapporten van de producten
zijn opvraagbaar.

Casala’s groene collectie
Er wordt niet alleen voldaan aan de criteria voor inkoop door
overheden, Casala gaat een stap verder. Bewustheid op het gebied
van milieu is doorgevoerd tot in de productie, de Feniks stoel is
hier een voorbeeld van. Bij de productie van Feniks zijn
uitsluitend composteerbare, recyclebare en hergebruikte
materialen toegepast. Daarnaast wordt samengewerkt met
betrouwbare, ISO 14001 en 9001 gecertificeerde leveranciers.
Deze eigenschappen maken van Feniks een duurzame stoel.
Al het hout dat gebruikt wordt bij de vervaardiging van tafels en
stoelen voldoet aan het PEFC keurmerk (Programma voor de
Erkenning van Bos Certificeringssystemen), dit betekent dat het
hout uit duurzaam beheerde bossen komt. De lakken zijn water
gedragen en alle stoelen kunnen bekleed worden met gerecyclede,
composteerbare of klimaat neutrale stoffen.
ISO certificering

Sinds Casala 14 jaar geleden het ISO certificaat 9001 ontving, is
het bedrijf in overeenstemming geweest met de veranderende
richtlijnen. Al jarenlang wordt samengewerkt met betrouwbare
leveranciers en producenten, daardoor kunnen kwaliteit en
duurzaamheid gegarandeerd worden. Daarnaast worden
producten geproduceerd volgens de eisen van de norm ISO 14001.
Deze norm wordt wereldwijd toegepast om milieu-management
systemen op te zetten en te beoordelen. Kwaliteit, duurzaamheid
en milieubewustheid zijn bij Casala doorgevoerd tot in de
productie.
stoel. In minder dan een uur kan één persoon een zaal met maar
liefst 800 stoelen opbouwen en koppelen.

