ЗА МАТЕРИАЛА ОТ МАСИВ
Като всеки друг естествен и порест материал, през целия си живот дървото
продължава да абсорбира и освобождава влага. Мебелите от масив на белгийската
компания ETHNICRAFT се адаптират добре към хидрометричните условияна околната
среда. Характеристиките на материала му позволява да се разширява и свива.
Вариации и различия в дървесната структура , текстура и цвят, чепове и други
природни характеристики са присъщи на масивното дърво. Тези несъвършенства и
различия допринасят за уникалността и красотата на дървените мебели. Дървото е
естествен продукт и към всеки детайл се подхожда с майсторство и артистичност.
Използват се стари и съвременни технологии при обработката му. Изработват се
специфични детайли, които са характерни за дървото като материал. Финишите са със
разнообразни масла, чрез които изпъква красивата структура. Когато тя е добре
подбрана, допринася за красотата на мебелите.

ЕКОЛОГИЧЕН АНГАЖИМЕНТ
Дървото е основният материал в мебелите на ETHNICRAFT. Внимателно се следи за
въздействието на производството върху околната среда, произхода на материала.
Стремежа е да се икомомисва енергията, неободима за производството и обработката
на продуктите и да се намаляват отпадъците.

ПРОИЗХОД НА ДЪРВЕНИЯ МАТЕРИАЛ
Тиковото дърво на ETHNICRAFT идва от два основни източника. На първо място от
внимателно възстановяван дървен материал от изоставени сгради и стари складове,
предимно от остров Централна Ява в Индонезия. От друга страна, ETHNICRAFT работи в
тясно сътрудничество с индонезийския държавен орган, отговарящ за управлениетона
тиковите насаждения, първоначално създадени от холандците преди около 150 години.
Тази правителствена агенция прилага строги политики по отношение на годишното
презасаждане и размера и количеството на дърветата, които могат да бъдат отсечени
всяка година.
Дъбовият материал се доставя от партньорски компании, които използват
френски и сръбски материал от устойчиво управлявани горски масиви.
Ореха доставяме от Северна Америка.

БЕЗ ОТПАДЪЦИ
Производствените отпадъци, като остатъчни трупи, дървесина и дървени стърготини
се използват повторно за други цели. Дървесината от дървени трупи се употребява за
гориво на сушилните пещи или за производство на пелети. Всички остатъци от рязането
на дъските до необходимия размер се рециклират и се използват като основен
материал или като елементи за опаковката на мебелите.

МЕБЕЛИТЕ ИМАТ СЕРТИФИКАТ FSC®
FSC® е световно независима, неправителствена организация, създадена с нестопанска
цел, която насърчава отговорното управление на световните гори. С други думи, тази
организация гарантира, че продуктите, носещи етикета FSC® идват от устойчиво
управлявани гори, и отговарят на социалните, икономическите и социалните постижения
и екологичните потребности на настоящите и бъдещите поколения. В случая
сертификатът на FSC®CoC гарантира,че компанията ETHNICRAFT подхожда отговорно и
купува, складира и продава сертифицирани продукти, произхождащи от устойчиво
управлявани гори, контролирани източници и регенерирани материали или смес от тях. В
момента няколко от сериите мебели на Ethnicraft носят етикет FSC® 100% рециклиран,
което означава, че продуктите са изработени от регенериран дървен материал. Други
колекции носят етикет FSC 100%, което означава, че тези продукти са изработени от
дървесина, произхождаща от сертифицирани плантации. Тези модели са ясно посочени
в каталога. Полагат се усилия за увеличаване на броя на моделите с с етикет FSC®.

