
A legmagasabb szabványok és a legszigorúbb 

előírások szerint tesztelve 

Amikor a Bauwerk termékeket választja, fenntartható, 100% -ban egészséges életmódot igénylő termékeket 

kap, amelyeket a legmagasabb szabványok szerint teszteltek, megfelelnek a legszigorúbb előírásoknak és 

alkalmasak a fenntartható építési előírások betartására. 

 

A Cradle-to-Cradle® egy innovatív, pozitív és integrált megközelítés a fenntarthatósághoz. A cél nem a 

csökkentésen alapul, hanem az alapanyagok minél feltétel nélküli újrafelhasználása. A mottó: a 

hulladéknak más anyagciklusokat kell táplálnia. Öt fő kritériumot ellenőriznek a tanúsításhoz: tiszta 

alapanyagok, újrahasznosítási potenciál, energiafogyasztás, vízgazdálkodás és munkakörülmények. A 

Bauwerk az összes Silente termék arany fokozatú, az összes többi svájci termék bronz bizonyítványt 

kapott. 

 

 

Ökológiai termékek a Minergie és a Minergie-Eco számára A Minergie-Eco épületek építésének 

elősegítése érdekében az eco-bau egyesület létrehozta az Eco-Products Directory-t, és megvizsgálja az 

építési termékeket az Eco-Devis módszertan és a Minergie-Eco kizárási kritériumai alapján. A Bauwerk 

termékeit ezen kritériumok alapján értékelték, és megtalálhatók az Eco terméklistában a www.eco-bau.ch 

címen. 

SNBS - svájci fenntartható építési szabvány Az SNBS 2.0 építőiparral a Svájci Szövetségi Energiaügyi 

Hivatal (SFOE) Minergie / Minergie-Eco témákon alapuló szabványt hozott létre, és figyelembe vesz más 

fenntartható építési szabványokat is, mint például a LEED, DGNB vagy a BREEAM. A Bauwerk 

termékeket különféle szabványok alapján értékelték, és a svájci fenntartható építési szabványnak való 

alkalmasságukat elvben megadták. 

 

A Sentinel Haus tanúsítás A Bauwerk parketta az egyetlen parkettagyártó, amely partner a Sentinel Haus 

koncepcióval. A freiburgi (D) Sentinel Haus Institut (SHI) az egészséges építkezés és életvezetés egyik  

vezető intézete. 



 

Az Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) olyan építőipari termékgyártók szövetsége, amelyek 

összefogtak egy nemzetközi környezetvédelmi termékdeklarációs program működtetésében. Az IBU a 

fenntarthatóságot képviseli az építőiparban, és a következő véleményt képviseli: ha a fenntarthatóságot 

hirdeti, akkor képesnek kell lennie ennek bizonyítására. Éppen ezt teszi az építőanyagipar, amikor az IBU-

val együttműködve létrehozza a környezeti terméknyilatkozatokat (EPD) - az épületek fenntarthatósági 

tanúsításának nemzetközileg elismert és szabványosított eszközét. Ez az EPD egy olyan egyesület EPD-je, 

amelynek Bauwerk Parkett tagja. Ez az EPD kétrétegű és többrétegű parkettákra érvényes. 

 

LEED zöld építési kreditpontok A LEED zöld épület minősítési rendszere egy önkéntes, kritériumokon 

alapuló szabvány, amely elismeri az "egészséges" környezetet biztosító, víz- és energiahatékony, valamint 

a nagyon magas környezetvédelmi előírásoknak megfelelő épületeket. A szerkezeti termékek (parketta, 

építkezési tömítések, parkettaragasztó) hozzájárulhatnak a LEED-tanúsítással (United Green Building 

Council Leadership in Energy and Environmental Design) megszerzett pontok számához. 

 

Öko-Institut címke Az öko-Institut teszteli és értékeli az alacsony szennyező és alacsony kibocsátású 

termékeket, és öko-Institut címkét adományoz nekik. A teszt kritériumai messze túlmutatnak a meglévő 

jogi követelményeken. A tanúsított termékeknek vagy azok összetevőinek toxikológiailag biztonságosnak 

és a lehető legkörnyezetbarátabbnak kell lenniük. 

 

14001 ISO tanúsítás Az 14001 ISO tanúsítás a legmagasabb szintű biztonsági előírásokat és a példamutató 

környezeti teljesítményt képviseli. 



 

FSC® tanúsítás Az FSC® (Forest Stewardship Council) egy nemzetközileg elismert, hiteles mutató, 

miszerint a fa felelős erdőgazdálkodásból származik. Az FSC címkével ellátott termékek biztosítják az 

erdők használatát a jelenlegi és a jövő generációinak társadalmi, gazdasági és ökológiai igényeinek 

megfelelően. Ezenkívül a címke biztosítja, hogy a termék nem keveredik nem tanúsított, azaz nem 

ellenőrzött fával a fogyasztóhoz vezető úton a teljes feldolgozási és kereskedelmi láncban. Minden termék 

kérésre az FSC szerint gyártható. 

 


