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Firma Designflooring, założona w 2004 roku, stała się jednym z wiodących producentów 
winylowych wykładzin podłogowych w Europie. Zdajemy sobie sprawę, że działalność 
naszej firmy ma wpływ na środowisko i dążymy do ciągłej poprawy naszych procesów 

produkcyjnych i logistycznych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
firmy i optymalnych parametrów naszych produktów zarówno dla klientów, jak i 

udziałowców. Nasze zaangażowanie w to zadanie rozpoczyna się od samych podstaw, 
czyli uświadomienia wszystkich naszych pracowników o tym, jak mogą przyczynić się 
do osiągnięcia naszych celów w zakresie ochrony środowiska. Dzięki temu możemy 

pochwalić się wysoką świadomością ekologiczną w procesie dostaw i obsługi wszystkich 
naszych produktów na całym świecie. Regularnie monitorujemy naszą pracę  

zgodnie z kluczowymi kryteriami w celu  zapewnienia ciągłości w  
doskonaleniu naszych produktów i procesów.

Podejmujemy ciągłe wysiłki, by zmniejszyć wpływ naszej działalności na  
środowisko naturalne poprzez podejmowanie rozsądnych

decyzji w ramach zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, wody, gleby i 
zanieczyszczenia hałasem, a także utrzymywania porządku i czystości w

naszych zakładach. Pracujemy również z naszymi dostawcami i podwykonawcami w 
celu zwiększenia ich świadomości odnośnie do problemów środowiskowych.
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Nasze zakłady są certyfikowane zgodnie z normą 
środowiskową ISO 14001, co oznacza, że
dążymy do ciągłej poprawy skuteczności działań 
środowiskowych, w tym systemów
kontroli zużycia wody i pakowania naszych produktów 
w opakowania w 100% z materiału pochodzącego z 
recyklingu. Wszystkie nasze fabryki posiadają także 
certyfikat normy jakości ISO 9001.

Warstwa ścieralna w naszych produktach zrobiona 
jest z najwyższej jakości i w 100% czystego PVC, zaś 
do produkcji pozostałych warstw wszystkich naszych 
podłóg wykorzystujemy tworzywa PVC pochodzące 
z recyklingu. W rzeczywistości, nasze produkty 
mogą zawierać aż 50% materiałów pochodzących 
z recyklingu otrzymanych z 
odpadów produkcyjnych, takich 
jak ścinki, skrawki, i drobinki 
pozostałe po obróbce. Niemal 
100% odpadów produkcyjnych 
i poprodukcyjnych jest 
przetwarzane na nowe produkty 
w ramach zamkniętego cyklu 
przetwarzania.

Nasza działalność w Europie jest certyfikowana przez 
ISO 14001:2015.

Produkcja i dostawa
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Surowce pozyskiwane  
w zrównoważony sposób

Najważniejszy surowiec w naszym produkcie, PVC, 
jest pochodną prawdziwie odnawialnego zasobu: sól. 
Oprócz surowców odnawialnych, stosowane w naszych 
produktach składniki mineralne występują naturalnie i 
w obfitości w skorupie ziemskiej, dzięki czemu można 
je uznać za odnawialne.

Ponadto, surowce zakupujemy hurtowo i 
przekazujemy do naszych lokalnych zakładów. W 
miarę możliwości, uzyskujemy je
od dostawców 
certyfikowanych 
normami ISO 14001/
ISO 9001.



Nasze produkty są tworzone na bazie winylu (PVC). 
Jest to ten sam wypróbowany i sprawdzony materiał, 
który stosuje się w kluczowych wyrobach medycznych 
jak worki z krwią, dreny do dializy, dreny do bypassów 
serca i płuc, rękawice chirurgiczne lub opakowania 
leków. Winyl stosują również producenci rur, 
przewodów, systemów ochrony kabli i ram okiennych. 
W praktyce jest to najbardziej powszechnie używany 
polimer w budownictwie.

Wszystkie nasze produkty są wolne od metali ciężkich 
i w pełni zgodne z rozporządzeniem ‘REACH’ (w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów). 
To rozporządzenie Unii Europejskiej odnosi się 
do rozwiązań w dziedzinie produkcji i stosowania 
substancji chemicznych i ich potencjalnego wpływu na 
zdrowie człowieka i środowisko. Są one również wolne 
od ‘BPA’ (bisfenolu A) i formaldehydu.

Żaden z naszych produktów nie zawiera surowców 
działających szkodliwie na rozrodczość, wywołujących 
zaburzenia endokrynologiczne lub posiadających 
właściwości rakotwórcze.

Nasze europejskie produkty posiadają znak CE, który 
potwierdza, że są one zgodne z rozporządzeniem 
odnośnie do wyrobów budowlanych UE 305/2011 
i spełniają wymagania zharmonizowanego 
europejskiego standardu EN 14041.

Produkty bezpieczne 
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 Hessian Oak VGW93T | DS06 10mm | DS02 3mm



Produkty Designflooring w użyciu

Montaż

Z myślą o zrównoważonym oddziaływaniu naszych 
produktów na środowisko, na każdym etapie produkcji 
upewniamy się, że nasze podłogi są odpowiednio 
przystosowane do tego zadania już od momentu 
montażu. Rozwijamy je zatem w taki sposób, by 
zredukować do minimum ilość różnych materiałów 
potrzebnych do instalacji.

Ekologiczne czyszczenie i konserwacja

Szacowana przez nas żywotność produktu może 
przekraczać 30 lat, przez co odpowiada
zazwyczaj za 80% wpływu produktu na środowisko. 
Dlatego też staramy się projektować jak najbardziej
skuteczne procedury konserwacji oraz zmniejszyć 
użycie środków chemicznych. Prawie cała gama 
naszych produktów posiada pokrycie PU (“K-Guard+”), 
dzięki czemu oferuje wygodę obsługi i zmniejsza 
ilość substancji chemicznych stosowanych w celach 
konserwacji przez cały okres eksploatacji. Produkty 
w naszej ofercie środków do pielęgnacji podłóg 
zawierają biodegradowalne materiały.
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Jakość Powietrza 

Wszystkie produkty Designflooring zostały 
przetestowane pod kątem wpływu na jakość powietrza 
w pomieszczeniach. Niezależne badania dowodzą, że 
nasze produkty odznaczają się bardzo niską emisją 
w zakresie LZO (lotnych związków organicznych), 
dzięki czemu spełniają wymagania najbardziej 
rygorystycznych norm jakości powietrza.

Wszystkie zostały odznaczone certyfikatem “Air 
Comfort Gold standard”, co oznacza, że są one
w pełni zgodne z przepisami dotyczącymi emisji 
zanieczyszczeń obowiązującymi w krajach 
europejskich:

• w Niemczech AgBB/AGB/DGNB
• w Szwecji BVB
• Włoskie ustawodawstwo w zakresie “zielonych” 

zamówień publicznych
• Niebieski anioł (Blue Angel) RAL UZ 120
• Austriackie Kryteria UZ56 Ecolabel
• We Francji nasze produkty otrzymały A+
 (najniższy poziom emisji)
• W systemie BREEAM International

Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikat 
FloorScore® dot. jakości powietrza w pomieszczeniach 
wydany przez niezależne laboratorium uzyskiwane w 
testach LZO.

 

Ekologiczne akcesoria i kleje 

Wszystkie stosowane przez nas kleje są na bazie wody 
lub bez rozpuszczalnika w składzie i posiadają bardzo 
niski poziom emisji LZO.

Koniec okresu użytkowania

Nasze produkty charakteryzują się wyjątkową 
trwałością, a ich oczekiwana długość życia wynosi 
ponad 30 lat w użytku domowym.

Obecnie, nasza firma znajduje się w czołówce 
producentów podłóg luźno kładzionych i pływających, 
które wymagają niewielkiego udziału lub nie wymagają 
kleju, mogą być demontowane i wykorzystywane 
ponownie, jeśli to konieczne, lub po prostu poddane 
recyklingowi, zmniejszając tym samym wpływ na 
środowisko.

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Wiele z naszych produktów, w tym każdy z serii 
gluedown i LooseLay, posiada środowiskową 
deklarację produktu (EPD). Deklaracja EPD to 
niezależnie weryfikowany i rejestrowany obiektywny 
raport sporządzany na podstawie oceny cyklu 
życia (LCA), który przekazuje przejrzyste i rzetelne 
informacje na temat cyklu oddziaływania produktów 
na środowisko, w tym: potencjał globalnego 
ocieplenia, niszczenia warstwy ozonowej i potencjał 
wyczerpania paliw kopalnych. 

Organizacja Building Research Establishment (BRE) 
przeprowadziła własne badania LCA i oceniła nasze 
produkty w swoim Zielonym Przewodniku BRE na 
A/A+ w zakresie stosowania w opiece zdrowotnej, 
edukacji, przestrzeniach komercyjnych, handlowych i 
mieszkalnych.

Z kolei Leadership in Energy & Environmental Design 
(LEED) jest najbardziej powszechnie używanym 
programem certyfikacji ekologicznej na świecie. 
Nagradza on najlepsze inicjatywy ekologiczne w 
budownictwie za pomocą systemu punktów i ustala 
sztywne kryteria, które projekty budowlane muszą 
spełniać aby zdobyć certyfikat LEED. Dzięki temu 

projektanci mają możliwość wybrać 
niezawodne opcje dla swoich projektów. 
Nasze produkty punktują dzięki 
konkretnym deklaracjom EPD,
zmniejszonemu wpływowi na jakość 
powietrza wewnątrz pomieszczeń, 
recyklingu/ponownemu użyciu materiałów oraz 
udziału zrównoważonych surowców w produkcji.

Wszystkie produkty Designflooring zdobywają punkty 
Leadership in Energy oraz Environmental Design 
(LEED wersja 4.1).

Udowodniony niewielki  
wpływ na środowisko 

System LEED
Odpowiednia kategoria  
i nazwa akredytacji LEED

NDT (nowe  
budownictwo)

EQ4.3 Produkty o Niskim  
Poziomie Emisji -  
Systemy Podłogowe

EB (Budynki  
istniejące)

MR3. Zrównoważone  
Zamówienia Publiczne -  
Zmiany w Obiektach

H (Do Domu)
MR2. Produkty  
Ekologicznie Korzystne 
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• Obecnie z naszego zakładu w Wielkiej Brytanii 
nie odprowadzamy żadnych odpadów na lokalne 
wysypiska.

• Spełniamy aktualnie w pełni najnowsze normy ISO 
14001:2015.

• Wszystkie produkowane w naszych fabrykach 
produkty są wolne od ftalanów.

• Wprowadziliśmy regularne kontrole w zakładach 
przetwarzających nasze odpady w celu zapewnienia 
ścisłego przestrzegania najlepszych praktyk i 
przepisów dotyczących utylizacji.

• Wprowadziliśmy także nowe funkcje przechowywania 
i przewożenia w samochodach naszego zespołu 
sprzedażowego, aby zmniejszyć obciążenie o 62 kg 
dla każdego pojazdu, co prowadzi do oszczędności 
paliwa o 2,7% (oszczędność 285 litrów paliwa 
miesięcznie).
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Najnowsze osiągnięcia Designflooring

 Limed Washed Oak SM-KP99

 Bleached Grey Walnut WP329

 Argento SP217



Manufactured to ISO 9001

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)

Jesteśmy członkami: 

• Flooring Manufacturers Sustainability Alliance

Nasza polityka innowacyjności nieustannie skupia się 
na zmniejszaniu szkodliwego wpływu na środowisko, 
między innymi poprzez
wprowadzanie łatwiejszych w utylizacji produktów.

Nie ustajemy w wysiłkach w opracowaniu 
niezawodnych narzędzi przedłużenia cykl życia 
produktów, a tym samym dalszego zmniejszenia
ich oddziaływania na środowisko.

Nieustannie rozwijamy naszą troskę o środowisko 
naturalne i spełniamy wymogi

ustawodawstwa środowiskowego, szukając możliwości 
podkreślenia ekologicznych aspektów naszych 
produktów.

Zamierzamy utrzymać akredytację zgodnie z normą 
ISO 14001.

Naszym celem jest pozostać przodującym dostawcą 
LVT w Europie i jednym z liderów rynku w dziedzinie 
osiągnięć na rzecz ochrony środowiska poprzez ciągły 
rozwój zrównoważonych produktów i procesów.
  

Przyszłość
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Organizacje  
ekologiczne/akredytacje





Designflooring 
T: +44 1386 820105
F: +44 1386 820132
E: info@designflooring.com

Designflooring SAS
T: 01 57 32 39 13
F: 01 57 32 39 14
E: ventes@designflooring.com

Designflooring GmbH
T: 0211 469 59203
F: 0211 469 59204
E: verkauf@designflooring.com

Designflooring Nederland
T: 020 200 8282
F: 020 200 8386
E: verkoop@designflooring.com

KD6590DFI


