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Sinds 1976 maken wij hoogwaardige (bureau)stoelen met
als uitgangspunt: gezondheid en welzijn van de gebruikers. Deze filosofie heeft ons gemaakt tot wie we nu zijn:
een innovatief familiebedrijf met de ontwerp- en productielocatie nabij Frankfurt. Een competente partner voor ergonomische, ecologische en gebruikersvriendelijke (bureau)
stoelen, met een uitstekende reputatie in geheel Europa.

GOED VOOR DE GEBRUIKERS
OPTIMAAL VOOR HET MILIEU

Made in
Germany
Het KÖHL
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Levensduur
en kwaliteit

Emissiebesparing door
99,4% productie in Duitsland
Het volledige KÖHL-assortiment van hoogwaardig meubilair is - op enkele
kleine onderdelen na - energie- en emissiebesparend in Duitsland ontwikkeld, geproduceerd en geassembleerd.
Het gebruikte hout is uitsluitend afkomstig van duurzaam, Duits FSCgecertificeerde bosbouw.

Afval vermijden door
97% recyclebaarheid
Consequente etikettering van alle componenten volgens materiaalsamenstelling en recyclebaarheid, zodat ze aan het einde van de levensduur
eenvoudig kunnen worden gesorteerd.
100% gebruik van gerecycled (secundair) aluminium.
Uitgebreid recyclingsysteem met volledige terugname van producten,
demontage, materiaalscheiding en lokaal hergebruik.

Behoud van energiebronnen dankzij
regionale productiepartners
De samenwerking met regionale productiepartners houdt transportroutes
kort. Kortom, de energie- en CO2 balans is laag en energiebronnen worden
gespaard. Verder zorgen we ervoor dat de productiepartners net zo zijn
gecertificeerd als KÖHL.

Lange levensduur dankzij kwaliteit en
het modulaire concept
De hoogste kwaliteit van materialen en vakmanschap voorkomen slijtage en
maken een lange levensduur van minimaal 10 jaar en langer mogelijk. Zo gebruiken
we CFK-vrij schuim van hoogwaardige kwaliteit met een bovengemiddelde elasticiteit
en slijtvaste bekledingsmaterialen.
Het intelligente modulaire ontwerp zorgt ervoor dat de stoelen jarenlang een
duurzame investering zijn en blijven.
Naast de 5 jaar garantie biedt KÖHL uitgebreide diensten op locatie, zoals de
flexibele uitwisseling van individuele componenten en de reparatie van producten,
om de gebruiksduur van ons product zo lang mogelijk te behouden.

KÖHL NEEMT DE
VERANTWOORDELIJKHEID
voor de hele waardeketen
Strategie
Productieprocessen en logistiek zijn altijd een integraal onderdeel geweest van onze duurzaamheidsstrategie door deze regelmatig opnieuw te controleren op hun ecologische compatibiliteit.
Indien nodig wordt het aangepast door middel van internationale certificeringsnormen om de grootst
mogelijke transparantie te bereiken. In alle ontwikkelingsprocessen en investeringsbeslissingen is
energiebesparing en het vermijden van vervuiling leidend in de procedures. Naast onze inzet voor
duurzaamheid, nemen we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en werken al decennia
samen met de Werkstätten Hainbachtal GmbH. Hier werken mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan KÖHL onderdelen.

Efficiëntie
Door continue de productiefaciliteiten en de infrastructuur te verbeteren, draagt KÖHL maximaal
bij aan milieubescherming. De productielocatie in Rödermark gebruikt 100% groene energie door
zonnepanelen op het dak en energiezuinige verwarming dankzij een warmtepomp. De Corporate
Carbon Footprint bevestigt, in samenwerking met de Hessische energieleverancier Entega, dat onze
productieprocessen en administratie nagenoeg klimaat neutraal zijn.

Kwaliteit
Alle activiteiten op het gebied van kwaliteits- en milieumanagement zijn gecertificeerd. Om dit te
blijven garanderen, ondergaat KÖHL jaarlijkse tests en audits. Talrijke testresultaten, onderscheidingen en keurmerken bewijzen het hoge niveau van veiligheid, ergonomie en kwaliteit van ons
portfolio.
· DIN EN ISO 9001
· DIN EN ISO 14001
· LGA/TÜV Ergonomie Geprüft
· Testoordeel Facts „Sehr Gut“
· Institut für Gesundheit und Ergonomie

· FSC (Forest Stewardship Council)
· Benelux Office Product Award
· EU Ecolabel
· Oeko-Tex® Standard 100
· GS - Geprüfte Sicherheit

· 5 jaar garantie
· Quality Office
· Rainforest Alliance
· Certified Office Institut
· NEN 1335 / NPR 1813

Duurzaamheid
De modulaire opbouw van onze producten en de daaruit voortvloeiende gestroomlijnde, grondstofbesparende processen, zorgen samen met de 100% regionale contractpartners voor flexibliteit in
het just-in-time productieproces. Hierdoor hebben we geringe voorraden en korte transportroutes.
Dit voorkomt verspilling van materiaal en energie.

Samenwerking

5 Jahre
Garantie

Made in Germany

Ergonomisches
Produkt

Alle productiepartners in de hele waardeketen worden actief betrokken. KÖHL ondersteunt de
partners om hun milieubalans te verbeteren en de mate van recycling verder uit te breiden.

www.igr-ev.de
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Wijzigingen voorbehouden. Technische afwijkingen zijn mogelijk. 11/2020 klimaatneutraal gedrukt op gerecycled papier.
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