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2004. március 16-án Kölnben elsõ
festékgyártóként az AURO vehette át a
natureplus védjegy viselésére jogosító
bizonyítványt az AURO � Aqua � festék-
és lazúrrendszerért:

NATUREPLUS � egy védjegy környeze-
tünkért, egészségünkért és a minõségért!

A natureplus a környezetkímélõ
módon elõállított, egészségre tökéletesen
ártalmatlan és a mai minõségi követelmé-
nyeket messzemenõen kielégítõ építõ-
anyagok és lakberendezési termékek
védjegye Európában.

A natureplus védjegy az egészségre
ártalmas összetevõk kiszûrésében mérték-
adó német ÖKOTEST Magazin (Ratgeber
Bauen, Wohnen und Renovieren 5/2003.)
értékelése szerint is az egyetlen mai
védjegy, mely valóban egészség és
környezetbarát minõséget jelöl.

Az ÖKOTEST Magazinnak óriási
szerepe van abban, hogy egyre több
egészség- és környezetkímélõ termék
jelenik meg a termékek legkülönfélébb
csoportjában: élelmiszereket, kozmetiku-
mokat, ruhákat és elektronikai eszközöket
egyaránt vizsgálnak független laboratóriu-
maikban, mindezt elsõsorban az ökológiai
szempontok szerint. Az ÖKOTEST-nek

AURO �
fejlesztésben is az élen!

komoly szerepe volt például abban, hogy
leleplezõdött a kék angyal védjegy (�Blaue
Angel�), melyet többnyire csökkentett
oldószertartalmú, vízzel hígítható, de
egyáltalán nem egészségre ártalmatlan és
nem környezetbarát vegyipari termékek
viseltek. Az ÖKOTEST nem vizsgál
viszont minõséget, csak az összetétel
tisztaságát. A natureplus védjegy meg-
szerzéséhez emellett a kor igényeinek
tökéletesen megfelelõ minõség is fontos.

Miért fontos ez?
Az építõipar természeti kincseink kerek

40%-át emészti fel, és a szektor energiaigé-
nye is rendkívül magas. Különösen a
vegyipar (festék, mûanyag alkatrészek stb.)
jár élen környezetszennyezõ, energia-
tékozló technológiákban. Ugyanakkor
saját egészségünk szempontjából sem
mindegy, milyen anyagokkal vesszük körül
magunkat otthonunkban: az európai
átlagember élete 90%-át mesterséges,
épített belsõ terekben tölti. Az építõanyag-
ok jelentõs részében megtalálható mérge-
zõ anyagok (�lakásmérgek�) hosszabb
távon viszont már csekély koncentráció-
ban is károsak lehetnek az egészségre.
Ezért is fontosak jövõnk szempontjából a
környezetkímélõ módon elõállított és
egészségügyi szempontokat is szem elõtt
tartó építõanyagok és berendezési tárgyak.

Emlékeztetõül: ugyanez a termékcsa-
lád 2003-ban elsõként szerezte meg a
faanyagok kültéri kezelésére vonatkozó
EN 927 szabvány szerinti kiváló
minõsítést is.

Az AURO termékeivel találkozhat a
CONSTRUMA kiállításon is:
F pavilon, VIII. hajó, L-stand

Szeretettel várjuk!

AURO-Info: 30/3969-439

természetesen a legjobb!


