duurzaam van nature

duurzaam van nature

Het staat deze dagen hip en trendy om zich
een groen imago aan te meten.
TASIBEL voert duurzaamheid en milieuvriendelijkheid echter reeds sedert haar ontstaan in
1923 hoog in het vaandel, zowel in de keuze
de van grondstoffen als in het productieproces.
Basis is de selectie van de beste SISAL-vezels, al
dan niet verwerkt met andere natuurproducten,
namelijk kokos, wol, papier & jute.
Eerlijke grondstoffen, verwerkt op een milieuvriendelijke manier, resulteren in een stijlvol
TASIBEL-tapijt, oersterk en “groen”!

natuurlijke grondstoffen

Onze specialiteit luidt “natural ﬁbre ﬂooring” en daarin zit meteen ook onze ﬁlosoﬁe vervat:
TASIBEL werkt immers uitsluitend met natuurlijke hernieuwbare grondstoffen. De rijkdom
die de natuur ons op dit domein biedt, benutten wij ten volle.
Al onze grondstoffen, de SISAL-vezel, gewonnen uit de reuzebladeren van de sisalagave,
op unieke wijze gecombineerd met andere natuurlijke producten, zijn biologisch afbreekbaar.
Geen enkel Tasibel-tapijt geeft toxische gassen vrij daar er geen supplementaire
scheikundige behandelingen nodig zijn om zijn unieke eigenschappen te bekomen.

„ zuivere natuurlijke oorsprong
„ hernieuwbare bron
„ teelt met respect voor het milieu
„ biologisch afbreekbaar

energiebewuste
productie

Duurzaamheid uit zich bij TASIBEL niet alleen in de keuze van natuurlijke grondstoffen;
duurzaamheid passen we ook toe in ons productieproces.
Door onze verticale integratie - eigen spinnerij, weverij en afwerking - hebben wij het volledige productieproces in eigen handen, wat ons toelaat heel milieubewust te produceren.
Energie is een kostbaar goed waar wij zuinig mee omspringen. Daarom streven we naar
energie-efﬁciënte productiemethodes en een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.
De gesorteerde afvalstoffen tenslotte worden zoveel mogelijk gerecycleerd in ons eigen
productieproces of milieuvriendelijk verwerkt.

„ verticaal geïntegreerd productieproces
„ uitsluitend gebruik van milieuvriendelijke
producten
„ energiebesparende maatregelen
„ efﬁciënte afvalverwerking

onze natuurlijke
vloerbekleding
met unieke troeven
SISAL, de basis van onze vloerbekleding, heeft tal van troeven. SISAL wordt zeer geprezen voor zijn sterkte en slijtvastheid. SISAL heeft een vochtregulerende werking, waardoor onze tapijten van nature antistatisch zijn. Daarenboven zorgt SISAL voor minder
huisstofmijt in de woning, waardoor allergische reacties gereduceerd worden.
SISAL is bovendien van nature geluiddempend en warmte-isolerend, waardoor een
hoger wooncomfort verzekerd is.
Overtuig uzelf van de voordelen:

„ sterk en slijtvast
„ vochtregulerende werking
„ minder huisstofmijt
„ geluiddempend
„ warmte-isolerende eigenschappen
„ gezonde woonomgeving

erkende kwaliteit

Duurzaamheid is voor ons bedrijf een waardevol vertrekpunt en een nuttige reisgids,
maar uiteindelijk zal de klant ons beoordelen op de eindbestemming, de vloerbekleding.
Op die uitdaging antwoorden wij graag met “Katani Bora”, een Swahili uitspraak die
men kan vertalen als “de Beste Sisalkwaliteit”. Onze Sisal wordt gewonnen uit zorgvuldig geselecteerde bladeren van de Agaveplant, een subtropische cactus. Bovendien
garandeert het “KATANI BORA”-label ook dat de bladeren geteeld en geoogst werden
met zorg voor omgeving en arbeiders. Strikte voorwaarden die TASIBEL van harte
onderschrijft. De GuT-markering tenslotte, staat borg voor een milieubewust, gecontroleerd productieproces en eindproduct.

„ Katani Bora ‘de beste sisalkwaliteit’
„ actief lid van de GuT

KATANI
BORA
®

Sisal ~ Yarn ~ System
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