Zalety elementów systemu
- Działanie, dopasowane serie, ochrona środowiska…
Od ponad 30 lat
… istnieje program pielęgnacji WoodCare
Denmark, który jest przez cały czas ulepszany.
Kładziemy duży nacisk na optymalne działanie
każdego poszczególnego produktu oraz na idealne
uzupełnianie się w systemie. Nasz rozwój opiera
się na:

Ochrona środowiska i biologia zamieszkania stosowanie naturalnych substancji oraz rezygnacja
z syntetycznych barwników, perfum, i środków
konserwujących wnosi swój wkład w otoczenie.
Produkty nadają się na zabawki dla dzieci i są
zalecane od strony biologii zamieszkania.

Działanie - poprzez regularne badania i ścisłą
współpracę z użytkownikami i ekspertami w
dziedzinie podłóg drewnianych i drewna do
ogrodów nasze usługi stają się coraz lepsze.

30 lat doświadczenia - opracowywanie produktów
do utrzymania, pielęgnacji i renowacji drewna
stanowi podstawę dzisiejszego programu
pielęgnacji WOCA.

Dopasowanie serii - opracowujemy serie
produkcyjne, które są logicznie wzajemnie
dopasowane i zoptymalizowane do danego
zakresu zastosowań.

Utrzymanie, pielęgnacja i renowacja drewna
stanowi podstawę dzisiejszego programu
pielęgnacji WOCA

Drewno powinno pasować do naszego stylu
życia

lat. Po co inwestować w dobre drewno, jeśli nie
zamierza się go pielęgnować?

Drewno musi przez cały czas spełniać coraz to
wyższe wymagania dotyczące życia w jednym
domu z rodziną, dziećmi, zwierzętami domowymi,
przyjaciółmi, z hobby. Posiada naturalne i
niepowtarzalne cechy, które powodują, że jest
idealnym surowcem szczególnie z strefach
mieszkalnych. Drewno jest bardzo odporne,
elastyczne i funkcjonalne. Przy odpowiedniej
pielęgnacji dają się zachować typowe jego cechy
oraz piękny wygląd. Państwo pielęgnują swoją
cenną podłogę i urządzenia za pomocą środków
WOCA, przez co stają się one piękne przez wiele

Tradycja, wartość i stabilność
… to te ważne ideały ludzi morza kierują nami przy
opracowywaniu nowych produktów.
Zawsze celem każdego naszego wyrobu jest jego
najlepsze działanie. Musi on wytrzymywać
obciążenie wynikające z codziennego użytkowania
jak też być prostym i niezawodnym w stosowaniu.
Można na nim polegać tak jak kapitan polega na
swoim statku, załodze i materiałach na wzburzonym
morzu.

30 lat z ekologią
- ISR, EN 71-3, DIN 53160, LZO i ISO 9001114001

Jakość sprawdzona w laboratorium
Firma WoodCare Denmark koncentruje się na tym,
aby oferowane produkty był jak najlepsze oraz
najbardziej przyjazne dla otoczenia.
Ich badanie zlecamy do Institut für Baubiologie (IBR)
w Rosenheim. Instytut IBR bada oddziaływanie na
zdrowie ludzi i środowisko technologii produkcji i
samych produktów, które są stosowane do
budowania, urządzania i zamieszkiwania.

.

IBR
Wyroby WOCA do pielęgnacji
drewna są badane w neutralnych
laboratoriach, m.in. w Institut für
Baubiologie w Rosenheim i są
zalecane od strony biologii
zamieszkania. Badane jest
oddziaływanie na zdrowie ludzi i
środowisko technologii produkcji i
samych produktów, które są
stosowane do budowania,
urządzania i zamieszkiwania.
EN 71-3
Zgodnie z EN 71, Cz.3, 1995
została przebadana migracja
metali (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd,
Pb, Ba) w próbce.
Nie stwierdzono migracji
podanych metali powyżej granicy
wykrywalności (10-50 ppm).Tak
więc wszystkie produkty dla stref
mieszkalnych nadają się do
zabawek dla dzieci.

DlN 53160
Badania odbyły się metodą B
82.10 z urzędowego zbioru metod
badawczych według § 35 LMGB
(przejęcie niemieckiej normy DIN
53 160). Wynik badań pokazał, że
na paskach próbnych
umieszczonych na różnych
powłokach drewnianych nie
występują żadne widoczne
zabarwienia.A więc powłoki z
drewna są odporne na pot i ślinę.

Nasze produkty są zaopatrzone w pieczęć tego
instytutu „wyrób zalecany od strony biologii
zamieszkania”
Produkty WOCA są sprawdzone zgodnie z DIN
53160 i są odporne na pot i slinę. Produkty WOCA
dla stref zamieszkania są sprawdzone zgodnie z EN
71-3 i nadają się do zabawek dla dzieci. Produkty
WOCA spełniają wymagania wytycznych
dotyczących lotnych związków organicznych.
Lotne związki organiczne (LZO)
Wytyczne VOC opracowane przez
Parlament Europejski i Radę
Europy określają górne granice
emisji dla pewnych lotnych
związków organicznych
zanieczyszczających powietrze,
zwanych LZO. Wszystkie oleje do
podłóg WOCA nie zawierają
lotnych związków organicznych i
tym samym wnoszą swój wkład
do zdrowego otoczenia.

DS/EN ISO 9001 i DS/EN ISO 14001
Firma WoodCare Denmark posiada certyfikaty zgodnie z
następującymi normami:
ISO 9001: 2000 - międzynarodowa norma dotycząca
kontroli jakości; i ISO 14001: 2004 – międzynarodowa
norma dotycząca zarządzania środowiskowego.
System zarządzania jakościowego i środowiskowego
zapewnia, że sprzedaż, zakup, rozwój produktów i
produkcja są prowadzone zgodnie z ustalonymi
procedurami i instrukcjami, które są znane wszystkim
pracownikom. ISO 9001 zapewnia, że spełnione są
wymagania jakościowe stawiane metodom i produktom,
przez co produkty posiadają taką samą jakość. ISO 14001
uwzględnia wszystkie aspekty środowiskowe. Tzn.
zarówno dotyczące wyboru surowców, wewnętrznego
otoczenia jak też obchodzenia się z odpadami.
Ponadto na bieżąco ustalane są nowe cele w zakresie
poprawy jakości i środowiska.

