Persbericht

Deceuninck ontvangt VinylPlus® certificaat
Hooglede-Gits, 12 december 2018 – Deceuninck kondigt met fierheid aan dat zijn Zendow
product gamma het VinylPlus® Product Label ontvangen heeft na een diepgaande audit
uitgevoerd door BRE, een Brits onafhankelijk onderzoeksinstituut.

Het VinylPlus label erkent Deceuninck voor zijn vele initiatieven en jarenlange inzet op het vlak
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het label kijkt naar duurzaamheid binnen alle
aspecten van een onderneming en richt zich meer specifiek op volgende strikte criteria:
1. Verantwoord Aankoopbeleid – traceerbaarheid van
grondstoffen
2. Gecontroleerd Circulair Beheer – afvalbeleid en
gebruik van gerecycleerde materialen
3. Organo-chlorine emmissies – aankopen van PVC bij
erkende leveranciers die voldoen aan het ECVM
charter
4. Duurzaam gebruik van additieven – cadmium- en
loodvrije producten, die bijdragen tot een lagere
ecologische voetafdruk
Energie- en klimaatstabiliteit –energie-efficiëntie en
gebruik van hernieuwbare energie
Deceuninck ontving het certificaat vandaag tijdens een plechtigheid in de kantoren van VinylPlus.

(vlnr: Vincent Stone (VinylPlus), Brigitte Dero (VinylPlus), Margot Lannoo (Deceuninck), Eline Dujardin (Deceuninck),
Charlotte Röber (Eppa))

Francis Van Eeckhout, CEO Deceuninck: Het VinylPlus® product label past perfect bij onze
missie ‘bouwen aan een duurzame (t)huis’, waarvan ecologie één van de drijvende krachten is.
Het is bovendien een belangrijk argument voor onze klanten omdat het garandeert dat de
producten die zij kopen echt duurzaam zijn. Tenslotte bevestigt het ook PVC als een duurzaam
en toekomstgericht materiaal voor de bouwsector.
Brigitte Dero, General Manager VinylPlus®: De belangrijkste doelstelling van het VinylPus®
Product Label is bedrijven te helpen de superieure performantie van hun producten en hun
bijdrage tot duurzaamheid en tot een circulaire economie te promoten en aldus de spirit van het
VinylPlus® programma te belichamen. Door het verkrijgen van het VinylPlus® label
onderscheiden bedrijven zich van andere en maken ze het makkelijk voor klanten en
voorschrijvers om hun PVC producten te identificeren op basis van prestaties op het gebied van
duurzaamheid.
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Einde persbericht
Over Deceuninck
Deceuninck werd opgericht in 1937 en behoort tot de top 3 onafhankelijke designers en producenten van PVC en
composietprofielen voor ramen en deuren. De hoofdzetel bevindt zich in Hooglede-Gits (BE). Deceuninck is
georganiseerd in 4 geografische segmenten: West-Europa, Centraal & Oost-Europa, Noord-Amerika en Turkije &
Emerging Markets. Deceuninck is verticaal geïntegreerd en beschikt over 15 fabrieken, die samen met 21 magazijnen
en distributiecentra instaan voor de vereiste service en responstijd naar de Klanten. Deceuninck focust sterk op innovatie,
ecologie en design. Deceuninck heeft een beursnotering op Euronext Brussel (“DECB”).
Contact Deceuninck: Bert Castel • T +32 51 239 204 • bert.castel@deceuninck.com
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