Alla våra plattor
är gröna.
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En naturprodukt, från början till slut.
Våra golv- och väggplattor kännetecknas av naturliga råvaror, energisnål produktion, minimal miljöpåverkan
vid montering, användning och skötsel och möjlighet till fullständig återanvändning eller återvinning.
Vi låter även Byggvarubedömningen och SundaHus bedöma våra produkter.

Flera av våra fabriker tar ett steg till.

En keramisk platta avger inga utsläpp.

Alla våra fabriker är ISO 14001 certifierade och flera har certifierat
sig och sin verksamhet i enlighet med EU:s Ecolabel och Green
Building Council. Den tekniska livslängden för keramik är mer än
100 år, vilket är mycket längre än de flesta andra golv och väggbeklädnader som finns på marknaden. Den kalkylmässiga perioden
för avskrivning för byggnader är däremot ofta 25 år.

Och kan enkelt hållas ren utan miljöfarliga rengöringsmedel, oftast
räcker det med vanligt vatten. Andra fördelar är att ett keramiskt
golv lätt kan lagas utan att det syns och det ändrar inte utseende
över tid eller vid direkt solljus. Häng med på keramikens livscykel:
en naturprodukt på grönt kretslopp!

TILLVERKNING
Värmen återanvänds vid uppvärmning.
• 84% av energianvändningen sker med naturgas.
• 16 % förnybar energi.
• 100 % återanvändning av spillvatten.
• Allt spillmaterial återanvänds i produktionen.
M O N TE RAT & K L A RT
Användes i Egypten 3000 år f.Kr.

B RY TN I N G
Vi bryter ej mot naturen.

M ATE R I A L ET
Lera finns naturligt i jordskorpan.

• Leran bryts i etapper och de jordmassor som
avlägsnas för brytning används till att återfylla
det tidigare lerbrottet.
• Landskapet återskapas och jordbruket fortsätter
som förr, utan några spår av lerbrottet.

• Montering sker med cementbaserade produkter.
• Keramiken avger inga utsläpp.
• Fungerar i alla miljöer.
• Rengöring räcker oftast med enbart vatten.
• Är världens äldsta prefabricerade byggmaterial.
De äldsta exemplaren är från ca 3000 f.Kr och
går att hitta i Egypten.

• Kakel och klinker är ett naturmaterial, vilket är
fantastiskt ur miljösynpunkt.
• 96 % av råmaterialet är i form av lera som finns
naturligt i vår jordskorpa och 4% är tillsatser.

PAKET ERING
Förpackningen blir till en ny förpackning.
• Förpackningarna består av återvunnen
kartong/förpackning.
• Emballaget är i form av pappkartonger
och går att återvinna.

TRA N SPO RT
Mycket båt blir det.
• 3 6% av transporterna sker med båt,
resterande med tåg och lastbil.

E N ÅTE RV IN N A R E
Bilar och tåg kör på kakel.
• Keramiken kan knackas ned och återvinnas
som fyllningsmaterial till järnvägar och vägar.

Höganäs, en naturlig kontakt.
KUNDSERVI CE
info @ cchoganas.se

010 - 475 40 01

AR K I TEKTSU PPORT 010 - 475 40 20
arkitektsupport @ cchoganas.se
SÄLJKÅR
DI STRI KT
DI STRI KT
DI STRI KT
DI STRI KT

SYD
VÄST
ÖST
NO RR

0737- 07 35 06
0737- 07 36 81
0737- 07 35 43
0703 -18 22 88

KA K E LG L Ä DJ E S E DA N 1 8 8 6

CC Höganäs Byggkeramik AB • Box 501 • 267 03 Ekeby

