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Dit drukwerk is gecertificeerd
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recyclebaarheid en productie
karakteristieken.
www.c2ccertified.org

LICENSED MARKS:

Cradle to Cradle Certified™ Silver

THE LICENSED MARKS IDENTIFIED ABOVE MAY BE LICENSED TO:

Plan Effect Systeemwanden B.V.

FOR THE BELOW LISTED CERTIFIED PRODUCTS ASSOCIATED WITH THE NAME:

Closed Partition Walls

Cradle to Cradle Products Innovation Institute

ISSUE DATE

CERTIFICATION #
1 March 2017

EXPIRATION DATE3070

28 February 2019

LEAD ASSESSMENT BODY: 

SGS Search Consultancy B.V.

MATERIAL HEALTH ASSESSMENT BODY:

Only the following products are considered Certified Product(s)
within the scope of this certification and the associated
Trademark License Agreement:

PE-100 Steelline and PE Metalstud
in following colors: RAL 9005 Jet Black Matt, RAL 9006 White
Aluminium Matt, 9007 Grey Aluminium Matt, RAL 9010 Pure
White Matt, RAL 9010 Pure White Shine, Black Anodized

Certified under Version 3.1 of the Cradle to Cradle Certified™ Product Standard

Use of Licensed Marks is subject to terms and conditions of the C2CPII Trademark License Agreement and Trademark Use Guidelines.

Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute 

LICENSED MARKS:

Cradle to Cradle Certified™ Silver

THE LICENSED MARKS IDENTIFIED ABOVE MAY BE LICENSED TO:

Plan Effect Systeemwanden B.V.

FOR THE BELOW LISTED CERTIFIED PRODUCTS ASSOCIATED WITH THE NAME:

Glass partition walls

Cradle to Cradle Products Innovation Institute

ISSUE DATE

CERTIFICATION #
21 December 2016

EXPIRATION DATE3017

20 December 2018

LEAD ASSESSMENT BODY: 

SGS Search Consultancy B.V.

MATERIAL HEALTH ASSESSMENT BODY:

Arche Consulting

Only the following products are considered Certified Product(s)
within the scope of this certification and the associated
Trademark License Agreement:

Glass Partition walls product group
Consisting of the following products:

PE-25 Glass-Concept
PE Frame door
PE Frame door double glazed
PE-100 Monobloc
Serenity
Serenity door
Ten
PE Fully glazed door

Certified under Version 3.1 of the Cradle to Cradle Certified™ Product Standard

Use of Licensed Marks is subject to terms and conditions of the C2CPII Trademark License Agreement and Trademark Use Guidelines.

Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute 



CRADLE TO CRADLE CERTIFICERING

Cradle to Cradle productcertificering is zowel 
veelomvattend als veeleisend. Het vereist een radicale 
verandering in het denkpatroon over hoe een product 
wordt ontworpen, waarvan het wordt gemaakt en 

wat er na het gebruik mee gaat gebeuren. Het is een 
systeem dat fungeert als een leidraad voor zowel 

productontwikkelaars als producenten en dat hen aanzet 
tot de creatie van producten waarin kwaliteit, schoonheid 
en innovatie opnieuw zijn uitgevonden. 
De kwaliteitsaspecten zijn onderverdeeld in 5 kernthema’s: 
material health, material reutilization, renewable energy, 

water stewardship en social fairness. Bekijk de prestaties 
van Plan Effect in deze categoriën. 

CRADLE TO CRADLE CERTIFICERING

Cradle to Cradle productcertificering is zowel 
veelomvattend als veeleisend. Het vereist een radicale 
verandering in het denkpatroon over hoe een product 
wordt ontworpen, waarvan het wordt gemaakt en 

wat er na het gebruik mee gaat gebeuren. Het is een 
systeem dat fungeert als een leidraad voor zowel 

productontwikkelaars als producenten en dat hen 
aanzet tot de creatie van producten waarin kwaliteit, 
schoonheid en innovatie opnieuw zijn uitgevonden. De 
kwaliteitsaspecten zijn onderverdeeld in 5 kernthema’s. 

STEEDS DUURZAMER

Plan Effect zet zich in voor een beter milieu door meer 
producten Cradle to Cradle te certificeren en een steeds 
hoger certificeringsniveau te bereiken. Voor Plan Effect 
is Cradle to Cradle meer dan traditionele duurzaamheid. 
Het ontwerp van producten wordt steeds intelligenter, 
met als uiteindelijke doel het continu realiseren van een 
verbeterde productkwaliteit, het reduceren van de milieu 
impact in de productketen en een goede aansluiting van 
onze producten binnen de circulaire economie. 

“ Cradle to Cradle: het label 
waar we een duurzame 

toekomst in zien! ”

 “ We willen er 

zeker van zijn dat 

onze producten een 
positieve invloed 

hebben op mens 

en milieu. ”

MATERIAL HEALTH

De ingrediënten van alle producten in de keten zijn 
geïnventariseerd en beoordeeld op de impact die ze 
hebben op de gezondheid van mens en milieu. Elk 
Plan Effect product is onderzocht en bestaat nu voor 
minimaal 95% uit gezonde stoffen. 

MATERIAL REUTILIZATION

Plan Effect producten bestaan voornamelijk uit glas, 
aluminium en staal. Deze producten zijn biologisch 
afbreekbaar en worden zo ontworpen, dat een groot 

deel van de bestanddelen eindeloos op hetzelfde 

kwaliteitsniveau kan worden hergebruikt.

RENEWABLE ENERGY

Om de CO2 uitstoot te verminderen, maakt Plan 

Effect gebruik van zonne-energie. Een groot deel van 
de productiehal wordt opgewekt middels eigen 
zonnepanelen. Plan Effect  streeft er naar om in de 
toekomst alle energie zelf op te wekken. 

WATER STEWARDSHIP

Gedurende het productieproces van wanden en 
deuren, wordt er geen gebruik gemaakt van water. 
Ook de leveranciers beïnvloeden de wateromgeving
niet, waardoor Plan Effect op dit onderdeel 
Cradle to Cradle Platinum scoort.

SOCIAL FAIRNESS

De producten van Plan Effect zijn sociaal duurzaam. 
Gemotiveerde en gezonde medewerkers zijn immers 

van belang voor de productiviteit en het imago. 
Zowel de medewerkers als de leveranciers verkeren 
in perfecte arbeidsomstandigheden.  


