
Ahşaptan daha fazlası,  
daha fazla şeffaflık demektir.

Sürdürülebilirlik göstergelerimiz



Şeffaf yaklaşımımızın avantajlarını yaşayın

Çevresel Ürün Beyanı (EPD)
EPD belgelerimiz, yapıların tüm yaşam döngülerini 
hesaplayıp iyileştirmemizi sağlayan çevresel verileri 
içerir. En üst düzeyde karşılaştırılabilirlik ve güvenilirlik 
sağlamak için bu belgeler dış kaynaklar tarafından 
doğrulanır ve EN 15804 gereksinimlerini karşılarlar.

Çevre ve Sağlık Bilgi Sayfası (EHD)
Kamuya açık ihaleler, yapı sertifikasyon projeleri ve eko 
etiketlerle yapıların sürdürülebilirliğini değerlendirmek 
zaman zaman zor olabilir. Biz kriterleri önceden filtreledik 
ve uygun kanıtları seçtik. EHD Belgelerimiz, ISO 14021 
şartlarına uygundur.

Kamuya açık şekilde ihalesi gerçekleştirilen veya sürdürülebilirlik sertifikasına sahip 
projelerde konu doğru belgeleri sunmak olduğunda, harcadığınız zaman ve emekten 
kolayca tasarruf etmeniz mümkün.
“Tam beyanlı” EGGER ürünleri sayesinde EPD ve EHD belgelerimizde ürünlerin çevre ve 
sağlıkla ilgili tüm özellikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Güvenilir veritabanımız ve uzman 
tavsiyelerimizle sizin için şeffaflık sağlıyor, böylece iş yükünüzü azaltıyoruz.

Ahşap bazlı malzemeler iklimin korunmasına katkıda bulunur …

  Mobilya ve iç tasarım ürünlerimize yönelik sürdürülebilirlik göstergelerimizi  
www.egger.com/products-interior adresindeki ilgili ürün sayfasında bulabilirsiniz.

  Herhangi bir sorunuz varsa bizim ile iletişime 
geçebilirsiniz: info-tr@egger.com

  EPD ve EHD belgelerimizi şu adresten indirin  
egger.com/environment

Örnek: Eurodekor melamin kaplı yonga levha

… artık siz de bunun tam olarak nasıl gerçekleştiği hakkında 
fikir sahibi olabilirsiniz. Mobilya ve iç tasarım ürünlerimize 
yönelik çevresel performans bilgilerini sürdürülebilirlik 
göstergelerimizde bulabilirsiniz.

– 13.3 kg CO₂ / m2

% 27 oranında geri dönüştürülebilir malzemeler 
% 32 oranında kereste sektöründeki yan ürünler

% 85 oranında yenilenebilir kaynaklardan 
elde edilen malzemeler

www.egger.com/ecofacts

Daha fazla şeffaflık:



Ahşap iz bırakır
CO₂ ayak izi, bir ürünün iklim 
üzerinde yarattığı etkinin 
boyutunu ölçmek için kullanılabilir. 
Kaplamalı yonga levhalarımızda bu 
etki sıfırın altındadır. Belirtilen bu eksi 
değerin de iklim üzerinde olumlu bir 
etkisi vardır. Bu durumun sebebi şudur: 
Bir ağaç büyürken, taşıma ve üretim 
süreçlerinde salınan CO₂ miktarından 
daha fazlasını emer.

Hammaddemiz yeniden büyür
Kaynakların yenilenme süreleri 
farklılık gösterir: Ağaçlar birkaç 
on yıl içerisinde yeniden büyürken fosil 
malzemelerin oluşması milyonlarca yıl 
sürer. Bu gösterge ile malzemelerimizin 
ne kadarının yenilenebilir ahşap 
veya fosil hammaddelerden (tutkal, 
balmumu, reçine) elde edildiğini 
gösteriyoruz.

Döngüsel çalışma ve geri 
dönüşümden yararlanma
Doğal kaynakları, ancak mevcut 
ahşabı mümkün olan en iyi şekilde 
kullanırsak koruyabiliriz. Örneğin, 
kaplamalı ham yonga levhalarımızın 
% 27’si eski mobilya parçaları gibi geri 
dönüştürülmüş malzemelerden, % 32’si 
kereste sektöründeki yan ürünlerden ve 
% 41’i inceltilmiş ahşap, tutkal ve kağıt 
gibi taze kaynaklardan oluşuyor.

Onaylı ürünlerimiz sağlıklı yaşam alanları yaratır
Ürünlerimizin birçoğu “TÜV PROFICERT – İç tasarım ürünleri” sertifikasındaki V1.1 ödül kriteri 
uyarınca sertifikalandırılmıştır. Bu da müşterilerimize sağlıklı bir yaşam alanı oluşturan 
güvenli ürünler satın aldıklarının güvencesini verir. Sertifikalarımız, bağımsız bir test enstitüsü 
tarafından takip edilir ve düzenli olarak denetlenir. Sertifikanın geçerliliğini şu adresten 
doğrulayabilirsiniz: www.proficert.com

Ayrıca ürünlerimiz aşağıdaki emisyon gereksinimlerini de karşılar:

Projeleriniz için uygulama güvenliği
E1E05 ürünlerimizin hem Almanya’daki gereksinimleri hem de Avrupa ve dünya 
çapındaki diğer emisyon gerekliliklerini karşıladığından emin olabilirsiniz.

EN 717-1’e göre ppm olarak formaldehit emisyonu

DE Chem VV. gereksinimleri E1 yasal eşiği

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

doğal ahşap*

E1E05 kaplamalı

E1E05 ham

E1 kaplamalı

E1 ham

Oryantasyon değerleri

EN717-1 eşikleri

*  Ahşap türüne bağlı olarak 0,001 - 0,01 ppm 
arasında değişir

** EN 717-1’e göre dar yüzey sızdırmazlığı

Örnek:
Eurodekor E1E05 TSCA, 
Brilon

 � Blauer Engel (Mavi Melek) (RAL UZ 76)
 � AgBB 2018
 � Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) 

Yönetmeliği

 � ChemVerbotsV E1 DE 2020
 � BREEAM Performans Kriterleri
 � LEED v4



www.egger.com

EGGER Dekor A.Ş.

Gebze Plastikçiler OSB

41400 Gebze / Kocaeli

Turkiye

t +90 262 648 45 00

f +90 262 648 45 01

info-tr@egger.com
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Sürdürülebilir ormancılık
Ormancılık ve çevreyle ilgili sorumluluk 
üstlenmemizin yanı sıra PEFC ve FSC® 
sertifikalarına da sahibiz. Mevcudiyete 
bağlı olarak ilgili standartlar uyarınca 
sertifikalı satış yapabiliyoruz.
AB Kereste Yönetmeliği (EUTR) uyarınca, 
ilgili fabrikalarımız için yalnızca bölgedeki 
denetimli ve sertifikalı tedarikçilerden 
ahşap tedarik ediyoruz.


