Bioprint

Bioprint
Recyklovatelný a biologicky rozložitelný
biomateriál vyrobeno z cukrové třtiny
ve francouzské laboratoři mění na dehydratovaný bioethanol. Když granule dorazí do naší
dílny ve francouzském Aptu, obarvíme je vlastními barvami. Materiál se pak vstřikuje do našich
3D tiskáren, které vyrábějí barevné, biologicky rozložitelné a recyklovatelné struktury.
Proces, který snižuje množství odpadu ve fázi výroby a umožňuje úplnou recyklovatelnost na
konci své životnosti.
‚Biodegradací‘ se rozumí rozklad organické hmoty mikroorganismy, který nemá škodlivý
vliv na přirozené prostředí.
Naše dekorace se na konci své životnosti rozkládají pomalu - lze je instalovat venku po
dlouhou dobu, aniž by došlo k estetickému nebo mechanickému
poškození. Jednou z výhod této pomalosti je, že minimalizuje skleníkové plyny vznikající při
rozkladu složitých molekul, které tvoří náš revoluční materiál.
Zatímco průmyslové kompostování je jedním ze způsobů, jak rozumně nakládat s touto
biomasou, nejekologičtějším přístupem je recyklace materiálu.
Tím lze minimalizovat každodenní produkci odpadu.

Biopritn granule
stádia rozkladu

RECYKLOVATELNÁ A BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÁ BIOTISKOVÁ STRUKTURA
Celá stavba, na kterou součástí osvětlení je drát
je vyroben pomocí našeho revolucionáře
k dispozici nový BIOPRINT materiál
v různých barvách.

RECYKLOVATELNÝ
HLINÍKOVÝ RÁM
Tento elegantní hliníkový rám je zvyklý
zachovat strukturu BIOPRINT.
Po je sbírán a zpracováván akreditované
organizace.

RECYKLOVANÝ ELEKTRICKÝ
KOMPONENTY
Všechny girlandy a další elektrika
komponenty, které používáme v dekoracích
jsou sbírány a recyklovány ESR-Récylum, který je
schválen zpracování odpadních elektrických a
elektronických zařízení z komerčních zdrojů.

Biologická rozložitelnost
Biologický rozklad je rozklad organické hmoty mikroorganismy.
Látky jsou prý biologicky rozložitelné, pokud vnější živé organismy mohou způsobit jejich rozklad na samostatné prvky, aniž by
poškodily přirozené prostředí.
Naše dekorace se rozkládají pomalu, což znamená, že mohou být instalovány dlouho venku, aniž by to způsobilo estetické nebo
mechanické poškození. Jednou z výhod této pomalosti je, že minimalizuje skleníkové plyny vznikající při rozkladu složitých
molekul, které tvoří náš revoluční materiál.
Zatímco průmyslové kompostování je jedním ze způsobů, jak rozumně nakládat s touto biomasou, nejekologičtější přístup je
recyklovat materiál. Tím lze minimalizovat každodenní produkci odpadu.

BIOPRINTOVÉ granule - stádie rozkladu.

RECYKLOVATELNÝ &
BIOOBNOVITELNÝ

ORGANICKÝ
ZDROJ

CERTIFIKOVÁNO
JAKO GMO-FREE

ODPOR

Naše nabídka ekologicky
zodpovědných dekorací
Ochrana planety: nejen možnost - naše povinnost.
Naše oddělení výzkumu a vývoje neustále hledá etické materiály pro navrhování našich staveb. Vzhledem k tomu, že
jsme byli první, kdo z LED udělal normu, recyklovali naše girlandy a způsobili revoluci v osvětlení díky BioPrintu recyklovatelnému a biologicky rozložitelnému materiálu - inovujeme nyní uvedením Recyprintu, řady dekorací
navržených z plastových lahví.

Ekologický design našich dekorací jako priorita.
Naše 2D dekorace jsou vybaveny recyklovaným a recyklovatelným hliníkovým rámem navrženým pro nosnou
konstrukci a potištěným našimi širokoformátovými tiskárnami v Bioprint nebo Recyprint. Součásti 100% LED osvětlení
jsou po použití recyklovány a všechny jsou propojeny se systémem Octoplus. Tyto zcela nové ekologicky zodpovědné
materiály nám umožňují odstranit více než 80% hliníku z našich 2D motivů, což má podstatný vliv na naši uhlíkovou
stopu.
Náš výrobní proces Bioprint nebo Recyprint totiž produkuje desetkrát méně CO2 než hliník.

Ekologická odpovědnost je jádrem naší strategie. Teď a víc než kdy jindy. A jsme odhodláni neustále přemýšlet o
inovacích a etických materiálech, abychom vytvořili krásné a magické věci, a zároveň chránit planetu a lidi.
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