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Wij zijn partner van

Hoe wij omgaan met duurzaamheid, circulariteit en milieu
én hoe we lokaal zijn verankerd.
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De wereld verandert steeds sneller en we teren rap in op onze reserves. Daarom vinden wij het 

enorm belangrijk om op zo'n manier te ondernemen dat het maatschappelijk verantwoord is. 

Vanuit economisch en vanuit ecologisch en milieu perspectief. Willen wij, en ook de generaties 

na ons, kunnen blijven genieten van al het moois, vruchtbare en nuttige om ons heen dan 

zullen we daar goed voor moeten zorgen. 

Als onderneming nemen wij onze verantwoordelijkheid daarin. 

We nemen onze impact op het milieu mee in onze beslissingen en keuzes. Duurzaamheid 

en circulariteit is een belangrijk aspect in onze filosofie en aanbod. Ook zoeken wij de 

duurzaamheid in de mensen met wie we samenwerken, zowel in- als extern. Wij vinden het 

belangrijk om met respect en openheid met elkaar om te gaan want daarmee bouwen we de 

duurzame relaties die we belangrijk vinden. Samen maken we het verschil!

Dit document is onze blauwdruk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo weet je 

met wie je zaken doet. 

V O O R W O O R D

EEN D UURZA ME GROET !

H E T TE A M VA N  L &N  KA N TO OR-  EN PROJECTINRICHTING
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D U U R Z A A M ,  C I R C U L A I R ,  I N C L U S I E F

E N  E E R L I J K  O N D E R N E M E N
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DUURZAAMHEID EN CIRCULARITEIT
ALS VAST ONDERDEEL

Bedrijfsmatig streven we er altijd naar om zoveel mogelijk producten en diensten aan 
te bieden die een positieve bijdrage leveren aan mens en milieu. We gaan in gesprek 
met leveranciers over hun producten én over hun productieproces en letten erop hoe 
duurzaam ze werken en produceren. 

Wij zijn partner van MVO Nederland. MVO Nederland is een beweging van ondernemers die 
gaan voor 'een nieuwe economie'. Het is een netwerk van partners dat samen innoveert 
en implementeert om de nieuwe, toekomstbestendige economie te bereiken. Alleen in die 
economie kunnen we als ondernemers blijven ondernemen. Het betekent wel dat we nu 
stappen moeten zetten. Stappen die leiden tot concrete innovaties op het vlak van klimaat-
neutraal, circulair, inclusief en eerlijk ondernemen. Naast dat het al een vast onderdeel 
is van ons aanbod is ons doel om duurzaamheid en circulair een nog groter onderdeel te 
laten zijn in onze missie en visie naar buiten toe. Om dit dus helder naar voren te brengen 
in onze uitingen en bij onze producten, zodat onze klanten en opdrachtgevers weten waar 
ze voor kiezen .

Andere voorbeelden zijn om met inrichting en ontwerp rekening te houden met dat wat er 
is of met hergebruik van bestaande elementen. Maar ook om klanten bewust te maken van 
de keuze die ze maken bij het (her)inrichten van hun kantoor of ruimte. We kunnen laten 
zien op welke manier leveranciers en producten duurzaam en circulair zijn en geven op die 
manier de klant de keuze bij te dragen aan een mooie wereld voor nu en alle generaties na 
ons. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om beide werelden (de wens van de klant 
én de producten van onze leveranciers) op zo’n manier te verenigen in onze ontwerpen en 
producten dat een fijne en duurzame (werk)omgeving tot stand komt.
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WIJ STREVEN NAAR EEN BIJDRAGE
IN DUURZAAMHEID M.B.T.

M I L I E U P R O D U C T O N T W I K K E L I N G

 

PRODUCT

Een product dat lang meegaat. Dat betekent vaak een kwalitatief goed product, gemaakt 
van hoogwaardige materialen, maar het kan ook een product betekenen dat makkelijk te 
repareren is en daardoor minder snel op de afvalberg belandt. 

ONTWIKKELING

Ontwikkelingen die aansluiten op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van 
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.

AFVALSCHEIDING

Met het leveren van meubilair komt er ook verpakkingsmateriaal mee. Wij nemen 
dit ten allen tijden mee terug om het vervolgens gescheiden aan te leveren aan onze 
afvalverwerker GP Groot. GP Groot zamelt afval in en sorteert het, maar richt zich ook op 
het optimaal benutten van afval. Hun doel: van afval weer nieuwe grondstoffen maken, 
als basis voor nieuwe producten of energie. Ze streven naar een zo laag mogelijke CO2-
uitstoot en produceren alternatieve energie voor eigen gebruik; energie die ze zelf niet 
verbruiken leveren ze door aan de maatschappij. 
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HUISVESTING

In de huisvesting van ons eigen kantoor richten we ons ook op duurzaamheid. Wij zijn 
gevestigd op De Trompet in Heemkerk. Op 30 minuten rijden van Amsterdam (en 15 min. 
vanaf Haarlem en Alkmaar) ligt dit eerst gebouwde duurzame bedrijventerrein van Ned-
erland. Alle gebouwen op dit 8 hectare grote terrein worden verwarmd en gekoeld door 
middel van warmtepompen. Er is uitermate efficiënt met de ruimte omgesprongen en hier 
is iedereen al, sinds de oprichting in 2003, ‘van het gas af’. De emissies naar bodem, water 
en lucht zijn hier zo laag als mogelijk en bij de bouw zijn uitsluitend duurzame materialen 
gebruikt. Niet voor niets is De Trompet een voorbeeldproject van de provincie Noord-Hol-
land.

ARBEIDSKAPITAAL

Ook vinden wij het heel belangrijk een goede werkgever te zijn. Wij zijn erg gesteld op onze 
mensen en vinden het heel belangrijk dat ze met plezier naar hun werk gaan. Dat ze de 
vrijheid hebben om hun werkzaamheden in te richten op hun eigen manier en zelfsturend 
zijn. Wij waarderen onze mensen en vinden een goede balans tussen werk en privé voor 
hen dan ook heel belangrijk. Onze mensen krijgen de ruimte om inzichten en ideeën te 
delen. Wij luisteren naar elkaar en hebben respect voor elkaar.
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E E R L I J K  P R O D U C T I E P R O C E S , 

E E R L I J K E  P R O D U C T E N
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FABRIKANTEN EN LEVERANCIERS

L&N Kantoor- en projectinrichting  vindt het belangrijk om te werken met leveranciers 
die gecertificeerd zijn en oog hebben voor duurzaamheid en milieu. Hieronder een 
overzicht van onze leveranciers en wat hun bijdrage is aan een duurzame en circulaire 
wereld.

• PALMBERG

Sinds 1995 onderzoekt PALMBERG al de effecten van de eigen bedrijfsprocessen op 
het milieu en zoekt de onderneming naar mogelijkheden om deze zoveel mogelijk 
te verminderen. Voor PALMBERG is duurzaam denken en handelen daarom een vast 
bestanddeel van de eigen bedrijfsfilosofie geworden en wordt dit in elke afdeling van het 
bedrijf praktisch toegepast. Door innovatieve productieprocessen bevestigt het bedrijf dat 
het voor consequente milieubescherming staat. 

PALMBERG is op de volgende manier gecertificeerd:

• LEVEL 3 (hoogste niveau)

• ISO 9001

• ISO 14001

• arbeidsveiligheidsbeheer BS

• GS-keurmerk

• Der Blauwe Engel

• ISO 50001

Met eigen medewerkers, klanten en leveranciers streeft de onderneming naar een 
langdurige, eerlijke, waarderende en bindende samenwerking. Daarnaast zien ze ook een 
morele verplichting om sociale betrokkenheid te tonen aan kansarme mensen. PALMBERG 
stelt mensen met een handicap al meer dan 20 jaar in staat om deel te nemen aan het 
beroepsleven. Als gevolg van dit engagement werken een groot aantal mensen met een 
handicap op verschillende gebieden samen met het bedrijf.
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• VOORTMAN

Bij het ontwerp en ontwikkeling van het meubilair stelt Voortman het levenscyclus-
perspectief van het eindproduct en onderdelen centraal. Als ontwerper en producent van 
duurzame kantoormeubelen vinden ze het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de 
circulaire economie. In deze economie maken ze de cirkel rond. Voortman zorgt ervoor dat 
ze grondstoffen, onderdelen en producten zoveel mogelijk hergebruiken en voorkomen 
daarmee verspilling en verdere belasting van het milieu. Dat doet ze door innovatief te 
ontwerpen en met moderne technologie te produceren. De meubelen zijn zo geconstrueerd 
dat samenstellingen en onderdelen volledig demonteerbaar en uitwisselbaar zijn.  
 
Duurzaam ondernemen is integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van Voortman, het is 
hun tweede natuur. Aandacht voor klanten, medewerkers, leveranciers, overige partners, 
de samenleving. Verantwoord omgaan met onze leefomgeving is hierbij vanzelfsprekend 
voor ze.

Voortman is gecertificeerd volgens de internationale kwaliteitsnorm:

• ISO 9001

• ISO 14001

• NEN-ISO 26000:2010

• INTERSTUHL

Een intact, schoon milieu en het kleinst mogelijke energieverbruik vormen vandaag de dag 
de meest fundamentele uitingen van leefbaarheid volgens Interstuhl. Deze overtuiging ligt 
in het hart van de manier waarop ze werken en is de basis van het bedrijf. Dit geldt ook voor 
verantwoord en op een verstandige lange termijn manier omgaan met het ecosysteem 
van de aarde, haar middelen en natuurlijke cycli. Milieubewustzijn is stevig verankerd 
in de bedrijfsfilosofie. Ze zorgen ervoor dat al hun producten en productiemethoden 
milieuvriendelijk zijn.

Interstuhl is ook een bedrijf met sterke lokale verankering. Verantwoordelijkheid in èn voor 
de regio is altijd een integraal onderdeel van het denken van Interstuhl. Ze maken gebruik 
van de lokale mensen die voor hun werken, dus moeten mensen van elke generatie en elke 
groep van de bevolking eveneens profiteren van de sociale voorzieningen en acties van 
Interstuhl.

Interstuhl keurmerken:

• TÜV Rheinland

• GS keurmerk

• Quality Office

• ISO 9001
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• LGA

• ISO 14001

• ISO 50001 

• Der Blauwe Engel

• Emas

• Ecovadis 2019

• Level 3 (hoogste niveau)

• ROVO CHAIR

Milieuvriendelijke productie is altijd al onderdeel geweest van de bedrijfsfilosofie van 
ROVO. Denk hierbij aan minimaliseren van het energieverbruik, de afvalproductie en 
milieu-impact. In alle stadia van de productontwikkelingsketen vormt dit een continu 
proces in het bedrijf. Het geïntegreerde milieubeheersysteem is in 2007 gecertificeerd 
volgens DIN ISO 14001 en wordt jaarlijks gecontroleerd door onafhankelijke instituten.

Milieu Processen vormen een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid en blijven 
continu in ontwikkeling. Dit omvat ook de vereisten voor de leveranciers van ROVO en hun 
selectie. Veranderingen en innovaties in milieuwetgeving worden snel goedgekeurd en 
geïmplementeerd. De producten van ROVO zijn zo ontworpen dat zowel de productie als 
de vernietiging milieuvriendelijk verlopen. Door hoogwaardige en duurzame producten 
en een langdurige levering van reserveonderdelen, dragen ze bij aan het behoud van 
hulpbronnen en het minimaliseren van het gebruik van energie. 

ROVO besteed aandacht aan de kleinst mogelijke afmetingen om het transportvolume 
te verminderen. Meer dan 80% van het geproduceerde productieafval is recyclebaar.  

ROVO Chair is op de volgende manier gecertificeerd:

• TÜV Rheinland

• GS keurmerk

• Quality Office

• ISO 9001

• ISO 14001

• AERIS

Aeris is tegen fast-furniture en de wegwerpmaatschappij. Al hun producten worden, op 
ambachtelijke wijze, met de hand vervaardigd in Duitsland. Daarom gaan ze extreem lang 
mee. Toen ze voor hun totale productie, aan het begin van het millennium, overschakelden 
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op energievoorziening via zonnepanelen, verklaarden veel mensen ze nog voor gek. 
Tegenwoordig voorzien ze niet alleen zichzelf, maar ook een groot aantal huishoudens van 
zonne-energie.

Keurmerken van toepassing op Aeris:

• TÜV Rheinland

• GS keurmerk

• ISO 9001

• ISO 14001

• DEBERENN

DeBerenn investeert in de toekomst van de wereld!

Schone energie is een hoeksteen van een betere toekomst. Om de klimaatverandering 
aan te pakken en een duurzame toekomst te creëren, installeerde Deberenn zonne-
PV-systemen op het dak in de nieuwe productielocatie. Door deel te nemen aan de 
wereldwijde transitie naar hernieuwbare energie, is het hun doel om te helpen voldoen aan 
de groeiende vraag naar energie in de wereld en een positieve sociale impact te genereren.  

Deberenn is op de volgende manier gecertificeerd: 

• ISO 9001

• ISO 14001

• ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001)

• CASALA

Casala is een vooruitstrevende Nederlandse meubelfabrikant met meer dan 100 jaar 
ervaring. Hun doelstelling ten aanzien van Circulaire Economie is simpel maar effectief: 
Succesvol maatschappelijk verantwoord ondernemen met de focus op een duurzame 
wereld. Voortdurend werken ze aan het optimaliseren en verduurzamen van hun  
bedrijfsprocessen. In de ontwikkelings- en productiefase van de meubelen, maar ook in 
de recyclingfase. Naast goede ergonomische en functionele eigenschappen, kies je met 
Casala meubilair dus ook voor duurzaamheid. 

Meerdere productprogramma’s binnen de collectie hebben al een uitzonderlijk hoog 
gehalte aan gerecycled materiaal in zich. Deze producten zijn herkenbaar aan de Casala 
Circular fingerprint.
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Casala is op de volgende manier gecertificeerd: 

• ISO 9001 & 14001, FSC® en PEFC™ gecertificeerd

• Leveranciers in de toeleveringsketen zijn ISO 9001 & 14001, FSC® en PEFC™ 
gecertificeerd

• Vrijwel alle producten die hout bevatten kunnen geleverd worden met een FSC® of 
PEFC™ claim

• NEN-EN 16139:2013

• EN15372:2016

• Geprüfte Sicherheit (Tested Safety)

• NPR 8313

• LANDE / ARTIFORT

Als vooruitstrevend Nederlands familiebedrijf doet Lande/Artifort er alles aan om de 
milieu-impact van hun activiteiten, producten en diensten tot een minimum te beperken. 
Aandacht en zorg voor de belangen van toekomstige generaties, dit vinden ze als 
familiebedrijf erg belangrijk.

De duurzame productie van Lande steunt op de volgende pijlers:

Hergebruik en herstofferen Lande/Artifort streeft naar een circulaire economie waarin 
materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt, om zo de uitstoot van broeikasgassen te 
beperken. Dit doen ze door meubels te herstofferen, restmaterialen te hergebruiken en 
meubels te produceren met een lange levensduur.

Duurzame materialen en producten Bij de productie van de meubels gebruiken ze zoveel 
mogelijk duurzame materialen en stellen ze hoge eisen aan deze materialen. Enkele 
voorbeelden daarvan zijn stoffen met het EU Ecolabel of het Ökotex standard 100 label, 
PEFC of FSC gecertificeerd hout en poedercoat in plaats van chroom.

Beperkte CO2-uitstoot Bij duurzaam produceren gaat het ook om CO2-uitstoot. Lande/
Artifort produceert al hun meubels en onderdelen in hun eigen productielocaties in 
Schijndel en Lanaken. Bovendien kiezen ze bij Lande/Artifort voor lokale toeleveranciers 
en diverse andere maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken. 

De duurzame productie van deze leverancier steunt op de volgende pijlers:

• ISO 14001

• ISO 9001
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• SATELLIET

Satelliet is gestart om lopende en toekomstige duurzaamheidsinitiatieven onder te 
brengen in hun Mission Hospitality. Een route die hun uiteindelijk moet leiden naar het 
doel om in 2030 de meest duurzame leverancier van hospitality meubilair in Europa te zijn.

Ze hebben hun duurzaamheidsinitiatieven onderverdeeld in drie categorieën: 

Mens en Organisatie Satelliet vindt het belangrijk dat hun eigen medewerkers, maar ook 
de medewerkers van partners onder de juiste omstandigheden kunnen werken en leven. 

Product en Productie Tweederde van de meubelcollectie ontwikkelen ze in eigen beheer. 
Dit geeft ze de mogelijkheid vooraf verantwoorde materiaalkeuzes te maken en duurzamere 
producten te ontwikkelen. Op deze manier stimuleren ze tevens hun leveranciers en 
producenten om niet alleen de kwaliteit te borgen maar ook innovatieve technieken te 
ontwikkelen om producten, verpakkingen en transporten te verduurzamen.

Klant en Dienstverlening Ze gaan voor duurzame relaties met hun klanten door producten 
van premium quality te leveren en hoogwaardige service te verlenen. In dit kader nemen ze 
hun klanten graag mee in hun activiteiten op gebied van duurzaamheid, omdat je samen 
meer bereikt. De initiatieven zijn vooral gericht op het verlengen van de levensduur en op 
hergebruik. Hierbij is sprake van een win-win situatie.

• HUMANSCALE

Impact minimaliseren.  Met die benadering richt Humanscale hun productontwikkeling en 
productie in. Ze zijn van mening dat de beste ontwerpen ter wereld meer bereiken met 
minder, dus handelen ze daarnaar. Humanscale neemt natuurbescherming serieus omdat 
ze geloven in het minimaliseren van impact op de aarde.

• FELTOUCH

Feltouch producten zijn geproduceerd van PET en polyestervezels met een gecertificeerde 
lage VOC* maar zonder chemische bindingen. Ze vertegenwoordigen een duurzame 
economie door gedurende hun productieproces grondstoffen te gebruiken die gerecycled, 
milieuvriendelijk en niet schadelijk voor de menselijke gezondheid zijn.

• PEDRALI

Tijdens het productieproces wordt bijzondere aandacht besteed aan de gebruikte 
materialen, het grondstofverbruik, de optimalisatie van de hulpbronnen, het afvalbeheer en 
de emissiecontrole. Zelfs vanaf de ontwerpfase zijn de meubels van Pedrali ontworpen om 
te worden gedemonteerd en worden ze vervaardigd met behulp van productieprocessen 
die gericht zijn op het beperken van het verbruik en het vermijden van afval dat het 
ecosysteem zou beschadigen. De producten van Pedrali zijn gemaakt van hoogwaardige 
grondstoffen en zijn recyclebaar en milieuvriendelijk.

In 2017 zet Pedrali een volgende stap in de richting van ecologische duurzaamheid door 
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het gebruik van plantaardige verven op waterbasis, die het mogelijk maken om hoge 
kwaliteitsnormen te handhaven naast een aanzienlijke verlaging van VOC. Het resultaat 
is een gezondere en minder gevaarlijke werkomgeving, aangezien deze verven niet 
brandbaar zijn; minder luchtvervuiling en enorme energiebesparingen, wat leidt tot een 
vermindering van de CO2-uitstoot.

In 2020 introduceert Pedrali de eerste producten die volledig zijn gemaakt van gerecycled 
materiaal: 50% uit plastic post-consumer afval en 50% uit plastic industrieel afval.

Pedrali is op de volgende manier gecertificeerd:

• ISO 9001

• ISO 14001

• FSC ™ C114358

• UNI-EN 16139: 2013 (weerstand, duurzaamheid en veiligheid voor zitmeubelen)

• SPOINQ

100% made in Holland.

De hele Spoinq collectie wordt gemaakt in Nederland. Dat garandeert de kwaliteit, 
verzekert goede arbeidsomstandigheden en levert een CO2-reductie tot wel 70% op. De 
ontwerpen gaan uit van duurzame principes. Onderdelen zijn makkelijk te vervangen, te 
repareren of te hergebruiken. Het restmateriaal van bijvoorbeeld textiel wordt hergebruikt 
in de vorm van akoestische wanden of kussens. Houtrestanten worden houtstaaltjes voor 
de klant en de stalen onderstellen worden hergebruikt. Gewoon duurzaam design dus. 

• PREMIUM DEALER VAN STAPLES WHOLESALE

Staples Wholesale is onze leverancier van kantoorartikelen. Ze bieden een breed scala 
aan van milieuvriendelijke producten en zijn voortdurend op zoek naar manieren om hun 
impact op het milieu te verminderen.

Staples is op de volgende manier gecertificeerd:

• ISO 9001

• ISO 14001

• ISO 45001

• FSC ™ C114358 

• FIRA - Compleet MVO-rapport (voormalig Goud)

*VOC : Vluchtige organische componenten (VOC) zijn een groep koolwaterstoffen die verdampen bij lage 
temperaturen en gasvormig kunnen zijn bij kamertemperatuur. VOC-emissies uit industrie en handel dragen 
aanzienlijk bij tot de luchtverontreiniging.
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Sinds 2011 berekent Staples jaarlijks de Carbon Footprint conform het GHG-protocol. 
Daarnaast kiest Staples ervoor om jaarlijks haar gehele CO2-uitstoot vrijwillig te 
compenseren en daarmee te investeren in de realisatie van nieuwe duurzame technologie 
projecten. Dat gaat via de aankoop van Verified Carbon Standaard (VCS) credits. 

De VCS geldt als één van de hoogste kwaliteitsstandaarden voor CO2 credits, en wordt 
ondersteund door het World Economic Forum (WEF) en het World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD). Eind 2015 is besloten om met terugwerkende kracht 
ook de CO2-uitstoot die vrijkomt als gevolg van het transport van alle uitgaande leveringen, 
te berekenen en te compenseren. Daarmee opereert én levert Staples sinds 2014 geheel 
CO2-neutraal.
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S T E U N  O P  E E N  P A S S E N D E

E N  C O N S T R U C T I E V E  M A N I E R
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LOKALE ONDERSTEUNING

Naast dat duurzaamheid en milieu een grote rol spelen in onze bedrijfsvoering vinden 

we ook lokale ondersteuning heel belangrijk. Wij proberen steeds een ander doel te 

steunen op een passende en constructieve manier. Hieronder een aantal van onze 

lokale ondersteuningen: 

• SPORT

Bewegen is belangrijk voor lichaam en geest. Dit stimuleren wij dan ook graag. Al jaren 

sponsort L&N de lokale Hockey-vereniging Rood Wit met hockeykleding en reclame langs 

de velden. 

• CULTUUR

De harddraverij in Beverwijk is een verankerd evenement in de IJmond dat jaarlijks veel 

bezoekers trekt. Ook hier draagt L&N haar steentje bij door sponsering.

• MAATSCHAPPELIJK

Als lid van de Rotary verzorgt L&N de sponsoring van goede doelen als de Voedselbank 

IJmond, Heliomare, Centrum voor Mantelzorg en de Reddingsbrigade Wijk aan Zee. 

S P O R T C U L T U U R M A A T S C H A P P E L I J K
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LEGENDA (CERTIFICERING EN KEURMERK)

ISO 9001 

ISO 14001

ISO 26000

ISO 45001

ISO 50001

Quality Office

LGA

TUV Reinland

Emas

Ecovadis 

FSC

NEN-EN 16139:2013

FIRA

De Blauer Engel

GS Keurmerk

Level

MVO Nederland
 

EN15372:2016

Geprüfte Sicherheit 
(Tested Safety)

NPR 8313

 

PEFC™

Internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. 

Internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem.

Een internationale ISO-norm, die zich richt op het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De 
norm is bedoeld om organisaties en bedrijven wereldwijd te helpen door handvatten te geven bij de 
uitvoering ervan.

Een internationale norm die eisen stelt aan een arbomanagementsysteem van een organisatie en 
heeft betrekking op arbeidsomstandigheden, dat wil zeggen op alle factoren die de veiligheid en 
gezondheid van medewerkers beïnvloeden.
 
Energie beheersysteem. De norm is bedoeld om organisaties te helpen hun energieverbruik, en 
daarmee hun energiekosten en hun uitstoot van broeikasgassen, continu te verminderen .

Quality Office is gebaseerd op de richtlijn “Kwaliteitscriteria voor kantoorwerkplekken LQ 2010”. Zes 
bekende instellingen uit de wereld van kantoorplanning en veiligheid en gezondheid op het werk zijn 
de gezamenlijke redacteuren. Ze zetten de maatstaf voor Quality Office-certificering.

Certificaat voor  veiligheid, eigenschappen, bruikbaarheid, prestatie, elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC) en hygiëne.

Het bedrijf controleert op de naleving van technische eisen en wettelijke normen bij technische 
producten en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe technologieën die gericht zijn op mens en 
milieu.

Een vrijwillig milieubeheerinstrument dat in 1993 werd ontwikkeld door de Europese Commissie . 
Het stelt organisaties in staat hun milieuprestaties te beoordelen, beheren en continu te verbeteren.

EcoVadis beoogt de verbetering van de praktijk van bedrijven op milieu- en sociaal gebied door de 
invloed te gebruiken op de globale productieketens.

Een bewijs dat het hout en papier komt uit bossen die beheerd worden conform de FSC-standaard. 
Deze standaard geldt internationaal gezien als een garantie voor verantwoord bosbeheer.

Deze Europese kwaliteitsnorm stelt eisen aan de sterkte, veiligheid en duurzaamheid van alle soorten 
stoelen voor niet-huishoudelijk gebruik door volwassenen, inclusief bezoekers- en vergaderstoelen.

FIRA faciliteert bedrijven bij het samenstellen van hun MVO-rapport en verifieert de informatie. Deze 
werkwijze sluit nauw aan bij internationale standaarden op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 
26000, de Sustainable Development Goals en GRI.

Het officiële Duitse milieukenmerk.

Het certificaat impliceert dat het apparaat voldoet aan de Duitse standaard (en indien van toepassing 
ook Europese standaard) voor veilig gebruik van het betreffende apparaat.

LEVEL is het eerste Europese certificaat dat alle relevante aspecten van duurzaamheid combineert. 
De LEVEL-certificering heeft niet alleen betrekking op het te certificeren product, maar ook op de 
productielocatie en het bedrijf zelf. De eisen op het gebeid van materiaal, energie en luchtkwaliteit, 
gezondheid van de mens en het ecosysteem en sociale verantwoordelijkheid worden beoordeeld, 
waarbij aan bepaalde minimumeisen (voorwaarden) moet worden voldaan.

Onze transitie naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vindt o.a. plaats in de volgende 
focusgebieden: huisvesting, HR, communicatie, inkoop en productie. Meer informatie over (de 
richtlijnen van) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is te vinden op www.mvonederland.nl

Deze Europese kwaliteitsnorm stelt eisen aan de sterkte, veiligheid en duurzaamheid van alle soorten 
niet-huishoudelijke tafels.

Dit is een kwaliteitslabel voor de technische uitrusting (sterkte) van onze meubelen. Het geeft aan dat 
het meubel en de productiemethode voldoen aan de Duitse en eventueel Europese veiligheidseisen 
voor dit type meubel.

NEN stelt in samenwerking met partners een Nederlandse richtlijn op voor definities en meetmethoden 
voor circulair projectmeubilair. Casala is sinds de oprichting actief lid van de projectgroep. Met onze 
circulaire aanpak, onze nieuw geproduceerde producten en ReFurniture voldoen we ruim voor 
publicatie aan de principes die in deze richtlijn zijn vastgelegd.

Het Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes, doorgaans afgekort als PEFC, is een 
niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk. Doelstelling is het promoten van duurzaam 
beheer van bossen, middels onafhankelijke certificering.
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