Universitat
de Girona

Institut
de Medi
Ambient

!
# $ %"

&' ( )

"

$ *$
(
, $

(

( $$ )

$ + $

$

Justificació
Els motius pels quals es proposa impulsar una la política de compres i d’adjudicació de
concessions de serveis a la UdG que integri consideracions ambientals en la presa de
decisions es fonamenta en els següents punts:
·
·
·
·

Complir requeriments legals (comunitaris, estatals, autonòmics i locals)
Recolzar accions existents
Servir de model de gestió sostenible
Fomentar el mercat de productes respectuosos

Dins del darrer punt caldrà prioritzar per una banda els productes més respectuosos al
llarg del seu cicle de vida, en aquest sentit es tindrà en compte l’ús de primeres
matèries, l’eficiència energètica (en la fabricació, en el transport…) i la facilitat d’entrar
en el circuit del reciclatge o la reutilització; i per una altra banda fomentar, en la mesura
del possible, l’adquisició de productes procedents del “comerç just”, és a dir, productes
procedents de condicions laborals i socials que no contravinguin els acords de l’Oficina
Internacional del Treball.
Objectiu
Posar en marxa diverses mesures per tal de minimitzar els residus generats a la UdG a
partir de la introducció de consideracions ambientals en la política de compres i en
l’adjudicació de serveis.

Estratègia
·

Sobre la compra de productes:
- Reducció del consum de matèries primeres: materials procedents del reciclatge
- Reducció d’envasos de béns consumibles: material d’oficina, alimentació…
- Reducció d’emissions: productes de neteja, manteniment…

·

Sobre els serveis:
- Tasques de neteja
- Tasques de manteniment

Metodologia
1. Definició de la política a seguir:
·
·
·
·

·

Definir els criteris ambientals generals que hauran de reeixir la compra de
productes i l’adquisició de serveis
Incloure aspectes ambientals en els plecs de condicions per la concessió de
serveis
Revisar els contractes en vigor i establir requeriments ambientals
Intercanviar informació amb altres universitats (Comissió de Gestió Ambiental
de la Xarxa Joan Lluís Vives) en matèria de productes i serveis
ambientalment correctes per tal de definir criteris comuns
Ajuntar esforços amb altres universitats per tal d’influir en el mercat (abaratir
costos, incentivar a les empreses en la producció neta, etc.)

2. Recopilació d’informació de la compra de productes:
·
·
·
·
·

Elaboració d’una base de dades de proveïdors homologats de la UdG
Elaboració d’una base de dades amb l’oferta de productes ambientalment
correctes potencials de cada proveïdor homologat de la UdG
Elaboració d’una base de dades de proveïdors amb certificació ISO
14001/EMAS, a escala local i autonòmica (també estatal si s’escau)
Elaboració d’una base de dades de proveïdors que ofereixen productes
ambientalment correctes
Elaboració d’una base de dades de productes que cal evitar

3. Anàlisi de les dades:
·
·
·
·

·
·

Encreuament de dades entre la demanda de productes i serveis
ambientalment correctes i l’oferta existent dels proveïdors actuals
Detecció de proveïdors que cobreixin aquesta demanda
Avaluar productes i serveis equivalents per tal d’identificar els més correctes
Identificació de serveis que utilitzen productes que contenen: substàncies
perilloses, alt consum energètic, alt consum d’aigua, elevada generació de
residus (definir tipologia dels residus)
Llistar els productes alternatius
Llistar els productes susceptibles d’entrar en el circuit del reciclatge o de la
reutilització: identificar proveïdors que reciclin i/o reutilitzin els seus productes
(envasos, cartutxos, tóners, etc.)

Eines de valoració
Per tal de facilitar l’elecció del productes i serveis més adients per desenvolupar la
gestió de compres i serveis es fa necessari definir un seguit d’instruments de valoració
ambiental de cada un dels productes i serveis que es demanden. Caldrà definir un
sistema de gestió que permeti integrar la qualitat requerida amb els costos, entenen
com a costos els reals (“convencionals”) i els ambientals.

Dins d’aquesta línia un primer pas important és la identificació del producte o servei a
partir de l’existència d’ecoetiqueta o certificació que demostri que el producte és menys
impactant que d’altres que cobreixen les mateixes funcions (Veure Annex I i II).
En el cas de que el producte o servei no disposi d’ecoetiqueta (UE) o distintiu de
qualitat ambiental (Gencat) caldrà tenir en compte altres consideracions. El DMA
ofereix un model de qüestionari per tal de facilitar l’elecció dels productes i serveis
sense distintius homologats, i dels proveïdors, ja que malgrat no disposar de
certificació (EMAS, ISO 14001) hi haurà proveïdors que, des del punt de vista
ambiental, gestionaran millor o pitjor la seva empresa, en quan a la gestió de residus o
a l’optimització de recursos, per posar algun exemple.
En base a aquest qüestionari es podrà avaluar quins productes i serveis més
respectuosos, i quins proveïdors responen afirmativament al major nombre de
preguntes del formulari. En cas de que cap d’ells compleixi els mínims requerits i en
funció de la necessitat d’adquirir el producte, es procedirà a la compra seguint els
criteris de compra convencional. En aquest darrer cas caldrà tenir en compte, en
condicions equivalents, els proveïdors més propers, ja que la despesa energètica en el
transport serà inferior (subministradors locals).

Recomanacions generals
A continuació es llisten un seguit de recomanacions generals per tal de facilitar l’elecció
dels productes i serveis, criteris encaminats a la minimització de residus i d’ús de
matèries primeres, reutilització i reciclatge, bàsicament que reposin sobre la política de
les 3R.
·
·
·
·
·
·
·

Minimització de residus i emissions
Matèries primeres renovables, reciclables, de baix contingut energètic,
d’explotacions sostenibles
Modular/recargable/recanviable/reparable (en general baix i fàcil
manteniment)
Lliure de substàncies perilloses per la salut i pel medi
Minimitza ús i consum d’aigua, d’energia i de materials (monomaterials)
Producte de llarga durada i reciclable/reutilitzable
Envasos i embalatges mínims i reciclables/reutilitzables

Consells pràctics
Existeix un ampli ventall de categories de productes i serveis relacionats amb les
compres de les diferents administracions públiques, però en el cas que ens ocupa – la
Universitat de Girona - es fa necessari, si més no en la fase inicial, acotar les compres
ambientalment correctes a algunes de les classificacions o categories proposades pel
DMA.
En aquest sentit es deixaria de banda les categories relacionades amb els vehicles i
maquinària, i el transport, ja que el Pla d’ambientalització de la UdG contempla
mesures de reducció de l’impacte en altres línies estratègiques d’actuació (Línia

Mobilitat); el mateix succeeix en la categoria dels materials de construcció i de
jardineria (Línia Optimització de Recursos), on el Pla dóna respostes de gestió i
planificació sostenibles en els seus apartats sobre els Plecs de condicions ambientals
en l’edificació a la UdG i en l’implementació de la Jardineria Ecològica en tots els
campus de la UdG.
Així doncs, es proposa iniciar un procés gradual d’adquisició de productes i serveis més
respectuosos amb el medi en les categories relacionades amb el material d’oficina,
neteja i manteniment, pel que fa a la compra de productes; i en quan a concessions o
serveis contractats per a la realització de tasques específiques es farà referència als
següents serveis: cafeteria, dispensadors de begudes, fotocòpies, neteja i
manteniment.
A continuació es presenten alguns exemples orientatius en l’adquisició de productes i
en la contractació de serveis (adaptació de la "Guia de compres públiques
ambientalment correctes" del DMA, a les necessitats de la UdG):

Productes ambientalment correctes:
MATERIAL D’OFICINA

Paper

CRITERIS

-

Material d’escriptori

-

Amb material reciclat total o
parcialment
Blanqueig sense clor (amb O2, O3)
Amb productes de baixa perillositat
(tintes, coles, adhesius)
No plastificat

Llapis amb mines recargables i amb tub
de material reciclat
Llapis de color sense lacar
Bolígrafs recanviables i amb tub de
material reciclat
Arxivadors i carpetes de cartró reciclat
Sobres reciclables sense finestretes de
plàstic
Cartutxos reciclables

EQUIPAMENTS ELECTRÒNICS
Criteris generals

-

-

Amb consum energètic adaptat a la
xarxa
Amb sistemes automàtics d’estalvi
energètic
Equips que quan s’apaguen es talla
completament la connexió a la xarxa
elèctrica ( camps electromagnètics)
Amb reducció d’emissions i sorolls
Amb acumuladors en lloc de piles

-

Amb opció d’utilitzar paper reciclat
(impressió tipus borrador
consum de tintes)

·

Teclats

-

Amb cel·les separables

·

Faxs

-

Amb connexió a l’ordinador per enviar i
rebre sense utilitzar paper ( consum
de paper)

·

Impressores

-

Amb opció d’impressió a dues cares
Adaptades a l’ús de paper reciclat
Amb nivells baixos d’emissió d’ozó

·

Fotocopiadores

-

Amb opció d’impressió a dues cares
Amb nivells baixos d’emissió d’ozó

·

Ordinadors

-

Amb possibilitat d’ampliar prestacions (
optimització en l’ús)
Amb peça de rellotge sense mercuri ni
cadmi

-

·

Pantalles

-

Amb làmpada sense cadmi

PRODUCTES DE NETEJA

CRITERIS

-

Biodegradables
Amb baix contingut de fosfonats i
fosfats
Sense productes perillosos,
cancerígens, que afectin la cap d’ozó o
excedeixin els límits de COV
Sense components irritants

Netejavidres

-

Amb etanol

Desembussadors

-

Sistemes mecànics preferibles als
químics

Detergents

-

-

Desinfectants

PRODUCTES DE MANTENIMENT

CRITERIS

-

Olis

Sense productes àcids o corrosius
Sense CFC, metanol o altres productes
perillosos

-

-

Sense metalls pesants ni components
perillosos
A l’aigua o amb pigments naturals
Amb emissions de COV mínimes

Bateries

-

De vida útil llarga
Recarregables
Sense metalls pesants

Anticongelants

-

Sense etilenglicol ni metanol

Pintures i vernissos

-

Vegetals i sintètics preferibles als
minerals ( durabilitat i contaminació)
Reciclats

Serveis ambientalment correctes:
CAFETERIA

Productes

CRITERIS

-

Residus

-

Fomentar productes de “comerç just”
Oferir productes procedents de conreus
ecològics
Adquirir productes amb mínim
embalatge

Descartar els estris d’un sol ús (gots,
coberts, plats, etc.)
Utilitzar productes amb envàs
retornable
Separar els residus per tipologies en
funció de la recollida selectiva general
Separar la resta orgànica vegetal
(projecte compostatge)
Separar l’oli usat

DISPENSADORS DE BEGUDES

CRITERIS

Begudes fredes

-

Utilitzar envasos de vidre reutilitzable
Disposar màquines recuperadores
d’envasos de vidre amb sistema de
dipòsit i retorn

Begudes calentes

-

Utilitzar productes de “comerç just”
Incentivar econòmicament l’ús de
tasses pròpies (descomptes en el preu
del producte)
Facilitar tasses al personal UdG (PAS i
Professors)
Utilitzar gots fabricats amb material
biodegradable (compostable)

-

FOTOCÒPIES

CRITERIS

Equipaments

-

Residus

Veure recomanacions “Campanya General
del Paper a la UdG”
- Utilitzar paper reciclat
- Utilitzar tóners procedents de la
reutilització i del reciclatge
- Dipositar les fotocòpies defectuoses als
contenidors de paper per a reutilitzar
(“Campanya Doble Cara”)
- Utilitzar els contenidors de paper per
dipositar el residu final (sense grapes,
clips, enquadernadors, sense arrugar)
- Dipositar les caixes de cartró plegades
en les gàbies específiques per aquest
residu

NETEJA

Criteris generals

Amb opció d’impressió a dues cares
Amb nivells baixos d’emissió d’ozó

CRITERIS

-

Utilitzar els productes recomanats en

-

-

MANTENIMENT
Criteris generals

l’apartat Productes de neteja
Moderar el consum de productes de
neteja i d’aigua
Utilitzar cada producte de forma
específica
Utilitzar dosificadors de productes
Utilitzar maquinària eficient
energèticament
Dur a terme les tasques de recollida
selectiva (dels contenidors interns dels
edificis als contenidors generals
exteriors)
Seleccionar els residus produïts per les
pròpies tasques de neteja (envasos,
draps, esponges, etc.)

CRITERIS
-

-

-

Utilitzar els productes recomanats en
l’apartat Productes de manteniment
Seguir els criteris del projecte
“Jardineria Ecològica als Campus de la
UdG”
Moderar el consum d’aigua
(programació del rec, neteja de vials,
etc.)
Utilitzar maquinària eficient
energèticament
Seleccionar els residus produïts per les
pròpies tasques de manteniment
(restes de poda, pots de pintura,
fluorescents, olis usats, etc.)

ANNEX I: Productes i marques comercials certificades amb el distintiu de
garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya.
Font i actualitzacions: http://www.gencat.es/mediamb/qamb/c_dist10.htm

Bosses d'escombraries
Empresa

Marques comercials

Subcategoria de material compostable
Alqui-Envàs, SL
www.alquienvas.com

Alqui-Envas 10 (10 litres), Alqui-Envas 7 (7
litres) (producte fabricat a partir de Mater-Bi,
material que s'obté del blat de moro; 100%
compostable
Marca Albal: Bio-Organic (producte fabricat
Cofresco Ibérica, SA
a partir de Bioplast, material que s'obté del
blat de moro; 100% compostable)
Biocorporación Ibérica, SA Marca Biocorp (producte fabricat a partir de
www.biocorpeurope.com/i Mater-Bi, material que s'obté del blat de
berica
moro; 100% compostable)
Saplex, SA
Saplex Compost (producte fabricat a partir
www.saplex.com
de Mater-Bi, material que s'obté del blat de
moro; 100% compostable)

Subcategoria de paper reciclat
Mediterranean Goods, SA
Bossa d'escombraries de tipus reciclat
www.mediterranean(residu orgànic).
goods.com
Subcategoria de plàstic reciclat
Barcelona-Sevilla, SA
Basesa tancafàcil (familiar: 55x60 cm),
(BASESA)
Royal Pack tancafàcil (familiar: 54x55 cm),
Royal Bag tancafàcil (comunitari: 85x105
cm), Ecològic tancafàcil (familiar: 55x60 cm)
(productes fabricats a partir de plàstic 100%
reciclat)

Olis base regenerats i productes que els incorporen
Fabricant
Marques comercials
Subcategoria de productes que incorporen un mínim del 50% d'oli
base regenerat
Magneti Marelli Ecoroil Sphd 15W40, Ecoroil Shpd Super 15W40,
Ibérica, SA
Ecoroil TD 15W40, Ecoroil TDI 15W40, Ecoroil Syntex
(Div. FL Iberia) 10W30, Ecoroil Syntex 10W40, Ecoroil Sybtex 15W40,
www.flgroup.co Ecoroil Syntex 15W50 (olis per lubricar motors de
m
gasolina, diesel lleuger i diesel pesat)

Productes de plàstic reciclat
Fabricant
Marques comercials
Intermas Nets, SA Malles de senyalització (2 ref).
www.intermas.com Malla de drenatge i antierosió (1 ref).
Canonada de drenatge (1 ref).
Malla tubular protectora d’arbres (1 ref).
Kemil Pavimentos,
Kemil (llosetes de paviment plàstic fabricat a partir
SL
de plàstic reciclat: 33,33x33,33x1 cm)
www.kemil.com
Rotec Platics. SA Basic Ecocombi (3 ref.) (contenidors per a la
www.lowandbonar. recollida selectiva: vidre-verd, paper i cartró-blau,
com
plàstic i metall-groc)
Samaplast, SA
Ecotub Baixa densitat PE 32 (40 ref.) (canonades
www.samaplast.co
de polietilè de baixa densitat)
m

Productes de material compostable
Fabricant
Marques comercials
Biocorporación Ibérica, SA Marca Biocorp: Gots, plats, coberts, material
www.biocorpeurope.com/i de replè, film per a l'agricultura (productes
berica
fabricats a partir de Mater-Bi, material que
s'obté del blat de moro; 100% compostable)

Productes de cartró i cartonet reciclats
Fabricant
Marques comercials
Subcategoria de productes de cartó reciclat
Alier, SA
Test Liner M20 (K0), Test Liner M25 (L0), Kraft
www.aliersa.com Liner (K2) (productes per a la fabricació d’envasos i
embalatges)
Cartones
Blanc 1 cara (B1C), Blanc "B" 1 cara (BB1C), Blanc
Españoles, SA
"S" 1 cara (BS1C), Blanc 1 suec (B1S), Blanc "B"
(CARTESA)
suec (BBS), Blanc 1 2 cares (B2C), Blanc "B" 2
cares (BB2C), Gris perla 1 cara (P1C), Perla (PER),
Verd PZ (VPZ), Fusta (MAD), Kraft 1 cara (K1C),
Kraft 2 cares (K2C) (productes per a la fabricació
d’envasos i embalatges, joguines, etc.)
Stora Enso
Triplex gris, Ecoboard, Microliner (productes per a
Barcelona, SA
la fabricació d'envasos i embalatges)
www.storaenso.co
m
Subcategoria de productes de paper reciclat per a la fabricació de
cartró
Alier, SA
Test Liner M20 (K0), Test Liner M25 (L0), Kraft
www.aliersa.com Liner (K2), Alisec Liner, Agronda (E3/Q1), Induonda

(Q0), Flutting (F0), Allisec Medium (paper per
ondular per a la fabricació de caixes de cartó)

Productes de paper i cartró
Fabricant
Marques comercials
Subcategoria de paper domèstic i higiènic
Gomà-Camps, SA
Rotllo higiènic Olímpic (EV P/4), Rotllo higiènic
www.gomacamps.co Olímpic (EV P/12), Tovallons Olímpic (EV
m
30x30), Tovallons Olímpic (EV 33x33 P/80),
Rotllo Estovalles Olímpic (EV 1 x 10), Estovalles
Olímpic (EV 100x100), Rotllo de cuina reciclat
Olímpic Et Verda (productes de paper tissú
fabricats a partir de fibra 100% reciclada)
Subcategoria de paper de fotocòpia
Papelera Peninsular,
Reci 100 Copy (producte fabricat a partir de
SA
paper 100% reciclat)
Subcategoria de paper d'impressió i escriptura
Museu Molí Paperer
Productes de paper i cartró elaborats
de Capellades
artesanalment a partir de fibra 100% reciclada
www.mmp(26 ref.)
capellades.net
Papelera Peninsular, Reciplus (producte fabricat a partir de paper
SA
100% reciclat)

ANNEX II: Productes i marques comercials certificades amb l’Etiqueta Ecològica
de la Unió Europea (Abril 2001).
Font i actualitzacions: http://www.gencat.es/mediamb/qamb/c_dist10.htm

Detergents per a la bugada
Fabricant

Models

Linds Fabrikker DLK 3942 Gron Linie Color; Netop Color
A/S Nou!
DLK 3942 Gron Linie Color; Netop Ultra
Lessive Poudre Maison Verte Eco-Recharge
Reckitt et
2kg (=Down to Earth-Concentrated Automatic
Colman
Washing Powder)

Org.
Com
p.
DK

DK
FR

Detergents per a rentavaixelles
Fabricant

Models

General
Detergents
s.P.a
Heto, s.r.l

Esselunga per chi ama la natura 500 gr
(25x20gr) (Pastilles per a rentavaixelles
Almacabio "r" lavastoviglie compresse
(Pastilles per a rentavaixelles)
Winni's "r" lavastoviglie (detergent en pols)

Org.
Com
p.
IT

IT

Esmenes per al sòl
Fabricant

Models

Conviro
MilieuProdukten
b.v.
Humosol
La
Chanvrier
e de
l'Aube
Matralan
Norland,
SA

Bio waste compost

Terre et
Nature
Jardin

Org.
Comp.
SV

Compost végétal Humosol

FR

Orgabiose

FR

Secret Vert 5, 10, 20, 40, 50 kg
Ecoflora
Plantamix
Terre et Nature terrau pnates vertes 10-20l; Terre
et Nature terrau universel 20-50l; Terre et nature
terreau de bruyère 20-50l; Terre et nature terreau

FR
B
B
FR

géraniums 20-50l; Terre et nature terreau
plantation 50-70l; Terre et nature fumier de
cheval; Vert de Terreau plantes vertes 10-20l;
Vert de terre tearrau universal 20-50l; Vert de
terre terre de bruyère 20-50l; Vert de terre terrau
géraniums 20-50l; Vert de terre tearru plantation
50-70l; Vert de terre fumier de cheval; Terrau
universel JARDINAMI (6l i 20l), Terrau géranium
JARDINAMI (6l i 20l), Terrau plantes d'interieur (6l
i 20l)

Frigorífics
Fabrican
Models
t
BKF Prestige line (models: KG 3500 B; NL 362 P;
A/S
Vestfrost KG 350 S; KS-TF 350.1-IB; V-BKF 350; KG 350-B;
KG 3800 EB; KG 350-W, KG 350-ES)
BKF Prestige line (models: NL 364-PL, NL 364-PB,
NL 364-PR, AKF 350-1, HLCO 352 RUS, HLCO 352
GS , HLCO 352 CS)

Org.
Com
p.
DK

DK

Ordinadors personals
Fabricant

Models

LG
Electronics

Monitor FB795B

Org.
Com
p.
SV

Paper per a còpia
Fabricant

Models

Papelera La
Confianza, SA
Papeterie de
Moulin Vieux

Ecopy EC-65; Ecopy EC-75 (paper
d'impressió i de fotocòpia)
Millas Nature 80 gr.; Setus Mat 65 gr; Setus
Mat 130 gr

Org.
Com
p.
ESC
FR

Paper tissú
Fabricant

Models

Ecolucart 4 Maxi - Ecolucart 8 Maxi, Esselunga
per chi ama la Natura (4 rotlles), Esselunga per
chi ama la Natura (8 rotlles) paper de cuina.
Ecolucart (12 rotlles), Ecolucart 350 (8 rotlles),
Coop carta igienica ecologica (4 maxi rotlles),
Tesori dell'Arca - Carta igienica (12 rotlles eco)
(paper higiènic)
Ecolucart asciugatutto maxi 100 (2 rotlles),
Asciugatutto Esselunga per chi ama la Natura
(paper de cuina)
Monoprix Vert papier toilette 100% fibres
Dalle
Higiène SA recyclées en rouleaux, Monoprix Vert papier
toilette 100% fibres recyclées en paquets (paper
higiènic)
Monoprix Vert rouleaux essuie-tout unis et
imprimés 100% fibres recyclées (paper de cuina)
300 serviettes 1 pli Perla Linea Verde, 50
serviettes 2 plis Linea Verte, 50 serviettes 2 plis
Coop Ecologico (tovallons)
Mouchoirs étuis 10x110 Perla Linea Verde
(mocadors en caixa dispensadora)
Coop roleaux essuie-tout, Linea verde rouleaux
essuie-tout (paper de cuina)
Linea verde papier toilette en rouleau (paper
higiènic)
Fort James Co-op 280 sheet toilet tissue, Nouvelle toilet
tissue, Waitrose Recycled toilet tissue (paper
UK Ltd
higiènic)
Co-op 70 sheet-kitchen towels, Nouvelle kitchen
towels, Waitrose Recycled kitchen towels (paper
de cuina)
Asciugatutto 2 veli (2 rotoli da 100 strappi) (paper
Industrie
de cuina)
Cartarie
Tronchetti
Carta igienica 2 veli (4 rotoli da 400 strappi)
(paper higiènic)
Fazzoletti di carta 4 veli (10 paccheti da 10
fazzoleti) (mocadors)
Tishu MFG, Cormatic Toilet Tissue 2 Ply (100m/rollLtd.
48roll/case); Cormatic Toilet Tissue 2 Ply
(100m/roll- 24 rolls/case); Ultimatic 2 Ply Tissue
(100m/roll-36roll/case) (paper higiènic); Towels 1
Ply White (12 roll/case); Towels 1 Ply green (12
rolls/cas) (tovallons de paper)
Wiper roll (1.600 m) green (paper de cuina)
Cartiera
Lucchese
SpA

Org.
Com
p.
IT

IT

FR

FR
UK

IT

IR

Pintures i vernissos
Fabricant
ABN
Haglund
Färgindust
ri
Akzo Nobel
Coatings,
SA Deco
Akzo Nobel
Decorative
Coatings
Ltd.
Akzo Nobel
Decorative
Paintigs
AlcroBeckers
AB

Alexander
leridis
(Viochrom

Models

Supertäck 3; Supertäck 7; Supertäck 20

Marca PARROT: Parrocril Inter-Eco (pintura
plàstica per a interiors)

Org.
Com
p.
SV

ESC

"Do-It-All" Long-Life Gloss; Crown Retail Long-Life
Gloss

UK

Innetak 2; Takfärg 2
Bindoplast, Casco Vägg, Takfärg 4 Extra; Takfärg
4 Väggfärg
Bell I Tak; Bell Sidenmatt; Elegant Täkfärg
(=Elegant Peinture Latex
Plafond=Deckerfarbe=Ceiling Paint); Elegant
Väggfärg Matt (=Elegant Vaeggmailing
Mat=Elegant Peinture Latex Deco Mat=Matte
Latexwandfarbe=Flat Wallpaint); Milltex 2; Milltex
2 Plus; Milltex 7 Plus; Milltex 20 Plus; Scotte 3;
Scotte 7; Scotte 20(=Crème Décor Plastifiée
Brilliant Neige); Scotte Tak
Snickerifinish 40; Snickerifinish 70; V-Mill
Halvblank; V-Mill Blank
Scotte Grund Vit; Webetonex; Aqua Decor
Latextempera Antikvit; B-Milltex; Akvalin
Temperafärg Äggskalsvit
Milltex Allgrund; Milltex 7; Milltex 20
Akvalin Temperafärg Bas,A; Aqua Decor
Latextempera Bas A; Scotte 7 BasA; Scotte 20
Bas A; Milltex 7 Bas; Milltex 20 Bas; Elegant
Väggfärg Matt Bas A; Bell Sidenmatt Bas A
Akvalin Temperafärg Bas, C i D; Aqua Decor
Latexfärg Bas C i D; Scotte 5 Bas C i D; Scotte 7
Bas C i D; Scotte 20 Bas C i D; Milltex 7 Bas C i
DM Milltex 20 Bas C i D; Elegant Väggfärg Matt
Bas C i D; Bell Sidenmatt Bas C i D
Aquacryl white and pastel shades

SV
SV
SV

FR
SV
SV
SV

SV

GR

Ltd)

Baldini
Vernici

Beck &
Jorgensen
A/S

Berling SA

Synuil Smalto Inodore Speciale per termosifoni
(marca Baldini Vernici), Holz Lack Flatting
Vetrificante all'acqua (marca Baldini Vernici),
Synuil Smalto Inodore Lucido (marca Baldini
Vernici),Synuil Smalto inodore Satinado (marca
Baldini Vernici),Smalto Speciale per termosfini
(marca Lo Specialista di Mister Color), Flatting
Vertifricante all'acqua (marca Lo Specialista di
Mister Color), Vernice brillante per legno all'acqua
(marca Lo Specialista di Mister Color), Smalto
Acrilico Inodore (marca Lo Specialista di Mister
Color), Smalto Acrilico Inodore Satinato (marca Lo
Specialista di Mister Color), Smalto per Termosfini
(marca Lo Specialista di Mister Color), Smalto
Inodore (marca Lo Specialista di Mister Color)
B&J 5 (models: Vægmalig B&J 5, 405 Vægmalig,
405-021 A-base, 405-100 Hvid -white-, 405-205
Brækket hvid -light tinte white-); B&J7 (Vægmalig
B&J7, 407 Vægmalig, 407-021 A-base, 407-100
Hvid -white-, 407-205 Brækket hvid -light tinted
white-); B&J10 (Vægmalig B&J10, 410 Vægmalig,
4110-021 A-base, 410-100 Hvid -white-, 410-205,
Brækket hvid -light tinted white-.
B&J2

DK

Petite

GR

FSW
Fletwood Decorative Gloss Paint, White
Coatings
Ltd
HP Flügger Flügger Takfärg 3; Polytex M3; Flügger Väggfärg
7; Polytex M7; Flügger Väggfärg 20; Polytex M20
Dulux Quick Drying Gloss
ICI Paints
Dulux Trade Ecolyd High Solids Gloss
Dulux Retail Quick Drying Gloss Pure Brilliant
White; Dulux Trade Quick Drying Gloss Pure
Brilliant White; Dulux Trade Quick Drying Gloss
Light Base and Tinted Colours; Dulux Trade Quick
Drying Gloss Extra Deep Base and Tinted Colours
Industrias
Pintura plàstica mate interior Proa (P3-100)
Proa, SA
Do It Quick Drying Varnish Matt; Do It All Drying
Kalon
Decorative Varnish Satin (Clear and 6 colours) i Do it All
Quick Drying Varnish Gloss (Clear and 6 colours)
Products
Laque monocouche boiseries intérieures Leroy
LeroyMerlin mat; laque monocouche boiseries
Merlin
intérieures Leroy- Merlin satin; laque monocouche
Paints
boiseries intérieures Leroy- Merlin brilliant,peinture
murale intérieure Leroy-Merlin satin,peinture

IT

DK

IR
SV
UK
UK
UK

ES
UK

FR

murale intérieure Leroy-Merlin mat (pintures
d'interior)

Libert
Paints and
Co.
Liwa Färg
AB
Nokian
Laatumaali
t OY
Nördsjö
AB
Pcolor
Färg AB
Productos
Ralpe, SL
ver foto
www.ralpe.
es
Sadolyn
Farver A/S
Teknos
Tranemo,
AB
Tikkurila
OY
Tintas
Dyrup, SA
Tintas
Robbialac,
SA
Xylazel,
SA

Romacryl Special Plafond

FR

Aligrand, Tak 3, Vägg 20 (pintures d'interior

SV

LM-7 Sisämaali, LM-Seinämaali, LM-20
Remonttimaali, LM-Remonttinaali, Kodin
Remonttimaalli

FL

Bindoplast; Kids Colours; Extra; Väggfärg

IR

Mästar Tak glans 2 i Mästar Vägg glans 7
Mästar Vägg glans 20

SV
SV

Calpefach Ecológico (364 colors)

Sadolin Loft/vaeg 3 (ref: 299-0999, 299-0006);
Pansorlux 3 (ref.:2199-0001/0003/0006)
Biora 02 Tak; Biora 03; Biora 07; Biora 20, Biora
35
Biora Bärgrund
Eko-Joker A; Valtti Eko-Joker A; Dickursby
Väggfärg and shades of Monicolor Nova (884
colors); Joker Nou 12/00!
Dyrumat Ecológico (ref. 5730-800, 8365, 8331,
3504, 3121, 6779, 6060, 5140, 4659)
Primário/Subcapa Acrílico Ecolac (ref.: Z 0570101)
Esmalte Acrílico Ecolac para interior (ref.: Z 0570301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306)
Consolan Decoración Natural (pintura acrílica
mate)

ESC

DK
SV
SV
FI
PT
PT
PT
ES

Productes tèxtils
Fabricant

Models

Anc. Ets. René Flanaseptil model Sabine 100% polipropilè
(funda de matalàs)
Aaron
Flanaseptil model Fougère 100% polipropilé
(funda de coixí)

Org.
Com
p.
FR

Anky A/S Nou!
Beirholm
Vaeverier A/S

Brandtex A/S
B6 Holding
A/S Nou!
C. Bera
Cosilana
Naturwäsche
GmbH Nou!
Dibb AB Nou!

Roba interior de nadó, nen, dona i home
100% cotó
Pyton 10/52, Pyton 140/135, Aligator 160,
Aligator 10/90, Aligator 140, Kajman 1/90,
Kajman 140, Kajman 1/130, Seneka 6/90
BWK, Seneka 7/90, Aura 3/160, Aura 2/160 K,
Aura 2/150 (estovalles i roba de llit)
Roba de dona
Roba interior per a dona i per a nen 95-100%
cotó
Tèxtils per a la neteja 100% cotó regenerat
Descamps: 100% cotó llis
Roba per a nen Naturwäsche col-lecció Safari
(a partir de fibres vegetals)

Fundes de coixí, llençols cobrellits, draps de
cuina, tovallons i estalvis (productes teixits i
confeccionats amb cotó blanc)
Enrique
Ref. A-1, C-1: 55% polièster i 44%
Ballús, SA
polipropilè, colors pàlids; ref. E-1, G-1, J-1:
(ENBASA)
viscosa 67% i polipropilè 33%, colors
www.enbasa.c pàlids; ref. E-19, E-22, G-6, G-9, G-18, J-18,
om
viscosa 50% i cotó 50%, colors pàlids
(teixits de jacquard per a roba de matalàs)
E. Cima, SA
Bamara sèrie 3040, Millennium sèrie 821
www.ecima.co (teixits per a tapissats -teixit base: 200%
m
poliester, forro: 50% poliester i 50% cotóF. Flotats, SA Aroma 20 (K1020N), Aroma 30 (K1030),
www.flotats.co Aroma 40 (K1040), Aroma 60 (K1060),
m
Microsamba (K2700), Garbi (K3500), Xaloc
(K3501), Mestral (K3502) (teixits de
poliamida i elastà)
Tertio: poliester i cotó mides adult i bebé
Hacot &
(colors: lavanda, ver aigua, pacífic, terracota,
Colombier
lis, espai, mimosa, verd irlandès, champagne,
marí, préssec, rosa, tornette, safrà i turquesa)
(roba de llit)
Helge
Rasmussen
Roba de nen de cotó i elastà
Trikotagefabri
k A/S Nou!
Tertio: 100% cotó (colors: verd aigua, lis,
ITC
pacífic, terracota, espai, verd irlandès) (roba
de llit)
Tertio: 100% cotó (colors: lagon, safrà,
prèssec, pètal, rosa i tomàquet) (roba de llit)
Roba de nadó i roba de nen
Joha A/S
Tertio: 100% cotó (colors: champagne, safrà i
Josep Hacot

DK
DK

DK
DK

FR
D

SV

ESC

ESC

ESC

FR

DK

FR
FR
DK
FR

mimosa, préssec, marí) (roba de llit)
La
Preparación
Textil, SA
www.la
preparacion
textil.com

Prepatex, Rotofil (filats de cotó 100% cru
cardats i pentinats)

Completi Lenzuola (collezioni Edera, Ardesia,
Essenze, Flora, Acacia
Collezione Agatha, collezione Artemide,
collezione Labuan, collezione Antea,
collezione Savana, collezione Positano,
collezione Amalfi, collezione
Beatrice,collezione Zaffiro
T-shirt Just Organic Cotton (samarreta de cotó
cru 100%)
Green cotton
Roba i roba de la llar
Cotó 100%, cotó-viscosa (95/5) i cotópolièster (70/30) (filats reprocessats)
Productes amb composició 100% cotó orgànic
ECOGT (tovallola blanca 50x90)
Ecomulliez (llençol polièster-cotó llis blanc
180x310)
Polièster-cotó llis blanc (roba de llit)

Madival, SpA

Meta Trading
Novotex A/S
Subirats de
Filats, SL
Tinta Nou!
Tissage
Denantes
Tissage
Mouline Thillot
Tissages
Frémaux
Tissus Gisèle
Vanderschoot
en
(Tissage
Watrelot)
Vivatex Nou!
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IT

FR
DK
ESC
DK
FR
FR
FR

La Maison de Domitille: 100% cotó

FR

Polièster-cotó llis blanc (roba de llit)

FR

Tertio: poliester i cotó (colors préssec, marí i
champagne)

FR

Estovalles, roba de llit i productes infantils
100% cotó orgànic

DK
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