
Zrównoważona 
farba jest teraz 
jeszcze bardziej 
powszechna
Next-Gen Biobased: farba przyszłości 
dla malarzy teraźniejszości. dla malarzy 
teraźniejszości
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Farba do ścian Next Generation 
Biobased opracowana do perfekcji

NOWOŚĆ: Ralston BIOseries

Największą korzyścią dla środowiska jest to, że czerpiemy 

wartość z przepływu resztkowego, wykorzystując surowce z 

biomasy drugiej generacji. Z pozostałości biomasy z oliwek i 

słoneczników pozyskuje się czysty olej. Połączenie najlepszych 

cech różnych olejów jest podstawą dla naszej innowacyjnej 

technologii farb. Produkcja takiego co najmniej w 96% 

odnawialnego spoiwa malarskiego nie odbywa się kosztem 

gruntów rolnych i produkcji żywności dla ludzi i zwierząt. 

Biomasa drugiej generacji otrzymywana jest z przerobionych 

surowców z Europy.

Odgrywamy naszą zrównoważoną rolę w 
szerszym kontekście

Punktami wyjścia dla zarządzania naszą firmą i 
innowacji są m.in.:

• Produkcja/uprawa surowców bez wykorzystywania do 
tego pracy dzieci.

• FIdea sprawiedliwego handlu.
• Powiększanie terenów pod produkcję nie powinno 

odbywać się kosztem natury/lasów.

Innowacyjność jest w naszym DNA

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy pierwszą firmą 
chemiczną na świecie posiadającą certyfikat B Corporation. 
Aby to osiągnąć, musimy spełniać surowe kryteria 
społeczne i wyróżnić się pod względem wpływu na 
środowisko, przejrzystości i ładu korporacyjnego.

Technologia spoiwa na bazie 
pozostałości pochodzenia 
roślinnego

Zrób krok w przyszłość już teraz 
dzięki farbie NextGen Biobased

Dla Państwa, jako profesjonalisty w świecie malarstwa, 
nadszedł czas, aby wybrać biologiczną farbę Biobased. Jakość 
nie ma sobie równych, a zapotrzebowanie rynku na pracę w 
sposób zrównoważony wzrasta. 

Farba na bazie 
biologicznych 
składników
zasługuje

na zrównoważone 
opakowanie

Już w 2012 roku Van Wijhe Verf, twórcy firmy Ralston zaprezentowali 

pierwszą rewolucyjną i zrównoważoną farbę do ścian żywicznego .Na 

bazie innowacyjnej i zrównoważonej technologii opartej na biologicznych 

składnikach. Innowacyjność jest w naszym DNA. Dlatego stałe rozwijamy 

tę zrównoważoną technologię spoiwa, a Van Wijhe Verf może przedstawić 

Państwu farbę na bazie biologicznych składników Next Generation.
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Vegetable based

VOC free

Respects our 
planet


