PARTNERSCHAPPEN EN
KWALITEITSMERKEN
Tegenwoordig vraagt de markt
steeds vaker om productinformatie
die zowel de veiligheids- en
milieuprestaties als de technische
prestaties benadrukt.
Om de kwaliteit, veiligheid en
duurzaamheid van haar producten
verder te garanderen, heeft APA
besloten partner te worden van
nationale en internationale
verenigingen die de belangrijkste
PVC-productie-, compounding- en
transformatiebedrijven
samenbrengen, evenals additieve
productie en recycling.
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Made in
Italy

Het aangaan van succesvolle relaties tussen partners en
bedrijven betekent gemeenschappelijke doelen bereiken
en samen eventuele problemen oplossen, wat tal van
voordelen oplevert voor het bedrijf en zijn klanten en
tegelijkertijd de zaken van de partner ten goede komt.

Vinyl Quality Film

APA heeft besloten zich aan te
sluiten bij de vereniging, PVC Forum
Italia, dat vandaag een
geconsolideerd referentiepunt
vormt voor de hele Italiaanse PVCtoeleveringsketen voor alle kwesties
die verband houden met het
materiaal en de toepassingen ervan.

APA ha ottenuto il marchio “Vinyl Quality Film”
per gli articoli di propria
produzione.
HET VINYL QUALITY FILM BRAND is
ontwikkeld en uitgebracht door de
PVC Forum Italia vereniging om de
burgers en consumenten de
“kwaliteit” van de producten, de
“duurzaamheid” van de producties
en stoffen die gebruikt en aanwezig
zijn in het eindproduct te garanderen.
Het handelsmerk wordt alleen
vrijgegeven als aan bepaalde
vereisten is voldaan en aangetoond.
Deze omvatten de afwezigheid van
zware metalen, organostannische
stabilisatoren, weekmakers die
ftalaten bevatten (DEHP, BBP, DBP),
carcinogene en allergene
kleurstoffen.

Met VinylPlus is een belangrijke
internationale samenwerking
getekend.

Deel uitmaken van de
Vinylplus-groep betekent
deel uitmaken van een
“Club of Excellence” waarin
het gemeenschappelijke
doel om aan de behoeften
van de samenleving te
voldoen met een duurzaam
product wordt gedeeld.
Vinylplus heeft vijf technische,
bewustmakings- en
begripsuitdagingen van het
belang van duurzame
ontwikkeling geïdentificeerd.

Het partnerschap van
APA vertegenwoordigt
het delen van deze
doelen en inspanningen
om ze te bereiken.

