KESTÄVÄ VALINTA

UPM ProFi
TERASSIT
Global Compact

LEAD
YK on nimennyt UPM:n yhdeksi 34:stä
Global Compact LEAD -yhtiöistä,
jotka ovat sitoutuneet maailmanluokan
yritysvastuuseen

UPM on teollisuuden johtava yritys
Dow Jonesin globaalissa kestävän
kehityksen indeksissä

ISO 50001, ISO 14001,
ISO 9001
Riippumattomasti auditoidut
ympäristö-, laatu- ja
energianhallintajärjestelmät

Kierrätys ei ole vaihtoehto vaan
välttämättömyys – edistetään yhdessä
kiertotaloutta.
UPM ProFi on edelläkävijänä jo vuodesta
2007 antanut pitkän ja korkealaatuisen
uuden elämän materiaaleille, jotka muuten
päätyisivät kaatopaikalle tai poltettavaksi.

Jokainen neliömetri UPM ProFi
Deck -terassilautaa sisältää 10 kg
kierrätettyä tarrajätettä ja
sitoo 18 kg hiilidioksidia
Vuodesta 2007 kierrätetty
jo yli 42 000 t/1 750
kuorma-autollista tarrajätettä
Myrkytön: leluissa käytettävien
materiaalien turvallisuutta
koskevan standardin EN71-3
mukainen
Missään UPM ProFi
-tuotteissa ei ole
käytetty PVC-muovia

Rakennukset voivat
saada UPM ProFi
-terasseista LEED-pisteitä

Antamalla jätteille arvokas uusi elämä voidaan vähentää kaatopaikkajätettä ja
ehkäistä merten saastumista. Näin myös pienennetään hiilidioksidipäästöjä ja
säästetään niukkoja luonnonvaroja. Ellen MacArthur -säätiön arvion mukaan
merissä on vuoteen 2050 mennessä enemmän muovia kuin kaloja, jos emme
muuta tapojamme.
UPM ProFi on edelläkävijänä jo vuodesta 2007 antanut pitkän ja korkealaatuisen
uuden elämän materiaaleille, jotka muuten päätyisivät kaatopaikalle tai
poltettavaksi. UPM ProFi -terassit valmistetaan riippumattomasti auditoitujen
ympäristö-, laatu- ja energianhallintajärjestelmien mukaisesti. UPM on sitoutunut
lisäämään kierrätysmateriaalien osuutta terassimallistossaan tuotteiden
ominaisuuksille ja laadulle asetetuista tiukoista vaatimuksista tinkimättä.
UPM ProFi -terassimateriaalit ovat kierrätettäviä, ja UPM selvittää, miten
materiaaleja voitaisiin kerätä talteen. Myrkyttömät ja PVC-vapaat UPM ProFi
-materiaalien hukkapalat voidaan nykyisin hävittää energiajätteenä.
UPM ProFilla on Euroopan kestävin komposiittiterassivalikoima ja paikallista
tuotantoa Saksassa ja Suomessa. Valikoimaan kuuluu tehokkaasti materiaalia
hyödyntäviä onteloprofiilisia tuotteita sekä umpinaisia lautavaihtoehtoja.

Sertifioitu
kierrätysmateriaalien
käsittely
PEFC/02-31-173
Advanced recycled
raw material

Kierrätysmateriaalit

55 %*

75 %*

Tarrajäte

Tarrajäte,
kierrätetty polyeteeni

UPM ProFi Deck 150

UPM ProFi Piazza
S1 & S2 (umpinainen)

(ontto)

85 %*

95 %*

Tarrajäte,
kierrätetty polyeteeni

Tammilattiajäte,
kierrätetty polyeteeni

UPM ProFi Terra 127

UPM ProFi Lifecycle S2
& Vision (umpinainen)

(ontto)

www.upmprofi.fi
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* Arvioitu kierrätysmateriaalien osuus

