BIOBASED TRANSPARANTE LAKKEN

DUURZAAM EN VERANTWOORD

Vistapaint streeft er naar om nu en in de toekomst hoogwaardige producten te leveren en het milieu hier zo min
mogelijk mee te belasten. Met de winst die wij maken
investeren wij in de toekomst voor een duurzamere wereld.
Met onze partners en netwerk in de branche kunnen we
meedenken en invloed uitoefenen op wat er om ons heen
gebeurd. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid
waar mogelijk.

PROACTIEVE SAMENWERKING
MET LEVERANCIERS
Wij werken proactief samen met onze meest belangrijke
leveranciers. Samen met onze toeleveranciers zoeken wij naar
innovatieve ontwikkelingen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen maar dat de kwaliteit en applicatie van
het product minimaal gelijkwaardig blijven. Daarnaast vragen
wij hun recyclebare verpakkingen en omverpakkingen te gaan
gebruiken en te investeren in productiemethoden welke tot
een lagere belasting voor mens en milieu leidt.

KANTOOR
Ons hoofdkantoor is gevestigd op bedrijvenpark HERON.
Bedrijvenpark HERON heeft zich ten doel gesteld om een
CO2-neutraal of zelfs energie positief bedrijventerrein te worden.
Bij de bouw van ons pand is rekening gehouden met duurzame
kenmerken zoals een energielabel A, LED verlichting, bewegingssensoren (voor diverse verlichtingen), speeddeur tegen warmteverlies, verminderen van gasverbruik met 65%.

BIOBASED
Vistapaint wil haar biobased verven aankomende jaren verder
uitbreiden. Wij streven er naar om meer biobased grondstoffen
te gebruiken in onze verf. Dat wil zeggen: gemaakt van plantaardige grondstoffen die terug kunnen groeien in de natuur
of door bomen te planten.
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maat gemaakt advies voor alle verftechnische problemen.

in Nootdorp. Een familiebedrijf met professionals met

Wij vinden dat een project nooit stil mag komen te liggen,

focus voor kwaliteit, service en passie voor het bedrijf.

daarom leveren wij binnen 24 uur in de gehele BeNeLux.

Bij ons is de klant koning en leggen we de focus op aandacht

Voor 15.30 uur besteld is de volgende dag in huis.

en service. Met ons brede assortiment aan specialistische
Wilt u meer weten? Wij staan altijd voor u klaar!
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al ingredie
ur

na
t

specialistische verf en plamuur. Sinds 2105 gevestigd

EXCELLENTE BIOBASED
PROJECT PARKETLAK &
PROJECT MEUBELLAK
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Transparante Projectlak die het natuurlijke uiterlijk behoud
Biobaesed transparante projectlakken van Vista zijn gebaseerd op natuurlijke grondstoffen en

Spiegelstraat 17

info@vistapaint.nl

2631 RS Nootdorp

www.vistapaint.nl

+31(0)70 369 41 41

zorgt voor ultieme bescherming met extreem matte afwerking en zorgt voor ultieme bescherming.

www.vistapaint.be
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Onze mensen maken het verschil. Wij zijn trots op onze medewerkers en willen het verschil maken door hun een plezierige
werksfeer, opleiding en begeleiding, doorgroeimogelijkheden,
zekerheid, vertrouwen en goede tools te bieden. Wij streven
ernaar een werkgever te zijn voor nu en in de toekomst, kortom
duurzaam!
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I ndien auto’s binnen ons eigen wagenpark vervangen
dienen te worden, kiezen wij voor schonere alternatieven.
Alle voertuigen in ons magazijn zijn elektrisch.
Onze vaste transporteur, Wesseling, heeft zelfs het
“Lean and Green” 2 sterren Award behaald. Dit doen zij
door samen te werken met partners in een netwerk en
fietskoerier.nl.
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BIOBASED TRANSPARANTE LAKKEN
Duurzaam • Innovatief • Zeer slijtvast
De biobased producten Vista Project Parketlak en de Vista
Project Meubellak zijn de eerste twee biobased producten van
Vistapaint, die ondanks de natuurlijke samenstelling dezelfde
kwaliteit heeft die u van ons gewend bent. Wij zijn enorm trots
op het resultaat van deze twee unieke biobased producten.
Deze producten zijn ontwikkelt met behoudt van de kwaliteit,
prestatie en het beoogde resultaat. Onze Biobased producten
bestaan ca. 35% uit hernieuwbare materialen en meer dan
40% uit water. Fossiele grondstoffen zijn dus grotendeels
vervangen door hernieuwbare materialen waardoor de CO2
Footprint verder is verkleind, met behoud van kwaliteit.

DE OPMARS VAN DUURZAME VERFTECHNOLOGIE:

BIOBASED WATERGEDRAGEN LAKKEN
PROJECT PARKETLAK
BIOBASED

FOSSIELE
BRANDSTOF
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OPLOSMIDDELHOUDENDE LAKKEN

WATERGEDRAGEN
LAKKEN

BIOBASED
LAKKEN

Oplosmiddelhoudende verf is al bijna
150 jaar het fundament van onze industrie en bevat oliën en chemicaliën die
niet goed zijn voor de gezondheid van
de planeet of haar mensen. De industrie
zocht dus naar een beter alternatief.

De opkomst van watergedragen verftechnologie leidde tot een verf van
ongeveer acht keer minder schadelijke
materialen. Hoewel dit een grote stap
voorwaarts is, blijft er toch een aanzienlijke hoeveelheid fossiele inhoud over.

De volgende stap: het fossiele gehalte
van verf nog verder verminderen
door gebruik te maken van een bindmiddel dat gemaakt is van biobased
bouwstenen.

www.vistapaint.nl • www.vistapaint.be

ANNO NU:

EXTRA
MAT

PROJECT MEUBELLAK
BIOBASED

EXTRA
MAT

Vista Project Parketlak Biobased Extra Mat is een één-component
zeer slijtvaste watergedragen parketlak voor houten ondergronden binnen, zoals parketvloeren, trappen enz.

Vista Project Meubellak Biobased is een één-component
watergedragen transparante meubellak voor houten tafels,
stoelen, tafels, vensters en wanden binnenshuis.

Dit product zorgt voor natuurlijk ogende vloeren met de
laagst mogelijke glans en biedt een ultieme bescherming.

De meubellak is bestand tegen huidvetten, biedt ultieme
bescherming en geeft meubels een natuurlijke uitstraling
met de laagst mogelijke glans.

Eigenschappen:
 Met behoud van natuurlijke uitstraling
 Extreem matte afwerking
 Goede vloeiing
 Zeer slijtvast en krasbestendig
 Vergeelt niet
 Biobased

Eigenschappen:
 Met behoud van natuurlijke uitstraling
 Extreem matte afwerking
Goede vloeiing
 Zeer slijtvast en krasbestendig
 Vergeelt niet
Biobased
 Bestand tegen huidvetten

Glansgraad: extra mat (onzichtbaar)

Glansgraad: extra mat (onzichtbaar)

Verpakkingen: 1 ltr - 2,5 ltr - 5 ltr

Verpakkingen: 1 ltr - 5 ltr

Een exclusief merk van

