Alt Recticel isolering er
100 % Keymark certificeret.
Keymark er et europæisk kvalitetsstempel, som
bliver tildelt producenterne, kontrollen er lavet af
uafhængige eksperter, hvilket er til forskel fra
CE-mærkning.
Uanset hvilket produkt man ønsker at lancere på
det europæiske markede, bør det som det
mindste opfylde kravene for CE-mærket. Men ud
fra det kan det være svært og skelne mellem
dårlig og god kvalitet. Derfor har man indført
Keymark, som er et ” høj kvalitets stempel ” på
den måde kan man skelne de gode produkter fra
mængden.

Keymark, er minimums krav for
Recticel Isolering
Recticel tilbyder kun isoleringsprodukter af
højeste kvalitet. Det er nemt at sige, men for at
underbygge det, gennemgår vi hvert år frivillige
og ekstrem strenge kvalitets kontroller. På den
måde sikrer vi hele tiden at kvaliteten er top på
vores produkter. Kontrollerne har vi lavet med
succes, hvilket også er grunden til at vi har haft det anerkendte Keymark certifikat siden 2003.
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CE? Keymark?
CE-label
 Lovforpligtet overenstemmelses merkat.
 Dækker kun de væsentlige EU-krav
 Ikke et kvalitetsmærke
 Dækker ingen særlige krav vedr. produktion.
Keymark
 Et uafhængigt og frivilligt certifikat
 Et stærkt kvalitetsmærke
 Bred europærisk anerkenelse
 Administreret af en europæiske organisation

Værdierne for Recticel isolering
Bæredygtighed: Recticel isolering tager højde for både natur og mennesker. Det sker ved, at
der hele tiden er fokus på af producere produkterne så miljøvenligt som muligt. Dels også ved
at have fokus på måden, hvor på produktet kan håndteres, derudover har vores isolering en
meget lang levetid. Hvorfor isolerer flere gange, når det hele kan gøres på engang og så det
holder hele livet?
Kvalitet: Recticel isolering reagerer på, og følger alle de strenge og nødvendige normer og
krav, der er for certifikaterne. Endvidere får vi årligt og frivilligt gennemgået vores produkter, for
at få fornyet ”Keymark” certifikatet. Kontrollen bliver lavet af uafhængige europæiske eksperter.
Sikkerhed og service: Recticel isolering har mange års erfaring, og søger hele tiden efter
forbedringer. Ud over det tilbyder vi hjælp og den nødvendige support fra et stort salgsteam.
Derfor har vi en produktansvarlig til hver af vores isolerings segmenter: isolering for alm. og
fladt tag, hulmursisolering, indvendig isolering og gulv isolering.
Den fulde tekniske dokumentation kan fremskaffes efter ønske, men er også tilgængelig på
vores hjemmeside. www.panelbyg.dk
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