
DRÅPE FOR LIVET

"GRØNN ER MYE MER ENN EN 
FARGE,

DET ER ET ANSVAR"



"Det som virket som den rette tingen 
å gjøre i begynnelsen, har også 

blitt det smarte valget.
Kvalitet, innovasjon og respekt

for miljøet, er hjørnesteinene i våre 
etiske retningslinjer."
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OM OSS

Forretningskultur rettet 
mot sosial og 

miljømessig bærekraft

Kreativitet og fokus på 
innovasjon

Målbare 
ytelser 

Pågående  
investeringer 

Integrert produksjon 
Total kontroll

av forsyningskjeden: 
fra råvarene til det 
ferdige produktet

Verdiskapning 
som deles av alle 

interessenter

Avantgarde teknologiske 
prosesser
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ALUMINIUM

GLASS

RÅMATERIALE HVA VI GJØR
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VANNFORVALTNING 
OG VANNSPARING

REDUSERING AV 
ENERGIFORBRUK

RESIRKULERING 
AV MATERIALER

MILJØVENNLIG 
MALING

REDUSERING I 
BRUK AV 

TRYKKLUFT

REDUSERING 
AV CO2 -
UTSLIPP

Miljømessig bærekraft har 
alltid vært kjennetegnet for 

Novellinis visjon,
og representerer 

fundamentet 
vi baserer våre 

forretningsmodeller på.

PRODUKSJONSSYKLUS
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ALUMINIUM

6 DRÅPE FOR LIVET



AL
Bare to bokstaver 
som symboliserer 

en hel historie:
En fornybar 

produksjonsprosess 

NOVELLINI PLUS

Utvelgelsesprosess for 
aluminium: 

separeringsanlegget vårt lar 
oss rense restene ved å 

fjerne metaller (annet enn 
aluminium) og andre 
uegnede materialer.

70% AV MATERIELET 
som brukes i vårt støperi, er 

rester som gjenvinnes fra 
andre aktiviteter
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GLASS
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Resirkuler, gjenbruk, gjenvinn. 
Tre hovedhjørnesteiner når vi 

snakker om sirkulær økonomi, 
modellen som Novellini 
alltid har investert i for 

å gjøre driften bærekraftig.

Bruk av ikke-
forurensende, 

vannbasert 
dekorasjon, fri for 

løsemidler og 
blystoffer

INGET AVFALL
MED EVIG LIVSSYKLUS
Når livssyklusen er ferdig, 
blir ikke glasset ført til 
deponiet, men kommer 
tilbake til glassverket og
blir regenerert
og gjenbrukt.

Uendelig resirkulerbar 

NOVELLINI PLUS

Datastyrt optimalisering 
av glassskjæring for å 

redusere ubrukte deler av 
glassflatene

GLASS
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MALING
MILJØVENNLIGE 

OVERFLATEBEHANDLINGER
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Helt fra starten valgte 
vi å bruke 

epoxy pulvermaling 
til maleprosessen av 

produktene våre.

Totalt 
løsemiddelfri

Fri for 
tungmetaller

VANNBASERT 
EPOXY-
MALING

97%
GJENBRUKT 

MALING BRUKT 

NOVELLINI PLUS

Overflødig maling som ikke 
binder seg til profilen suges 

opp, filtreres og sendes 
tilbake til inngangssjiktet for 

gjenbruk.
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PVD - TEKNOLOGI
MILJØVENNLIGE 

OVERFLATEBEHANDLINGER
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Mindre 
avfall 

produsert 

PVD-behandlingen
(Physical Vapor Deposition), 

brukt i Novellini for miljøvennlig 
metallisering av aluminiumet

og plastdeler, er det
GRØNNE alternativ til teknologi 

basert på tradisjonell galvanisering
(kreftfremkallende prosesser).

NOVELLINI PLUS

Siden 2008 har Novellini vært 
det eneste europeiske 

selskapet som har brukt 
PVD-teknologi

i sine produksjonprosesser

Ikke giftig, ufarlig, 
ikke-

kreftfremkallende

profiler 

100% 
resirkulerbare

100% CR6 + 
FREE PVD 

Metallisering 
ALUMINIUM

100% CR6 + 
FREE PVD 

Metallisering 
PLAST
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VANN
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Novellinis bærekraftige 
engasjement er også rettet mot 
riktig og effektiv håndtering og 

bevaring av vann for alle 
produksjonsprosessene. 

Installasjon av et 
revolusjonerende 
elektroflotasjons-

rensesystem VANNJET
produksjon

Filtrerings- 
anlegg 

 +
overløpstanker 

MALING GLASSVERK

NOVELLINI PLUS

Siden 2007 er 95% av
vannet brukt i anlegget ført 

tilbake til 
produksjonssyklusen

NOVELLINI PLUS

86% vannforbruk.
I går: 100 000 M3 av brukt vann
2017: 14 000 M3 av brukt vann

MÅL 2020: 
6000 M3 av brukt vann

NOVELLINI PLUS

Alt vannet som brukes 
til slipeglassprosessene 

blir gjenbrukt
igjen og igjen

VANN
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ELEKTRISK 
ENERGI
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Bruk av solcellepaneler: 
totalt 3 MWp anlegg 

SOLCELLE-
PANELER

2012 2018

BELYSNING

2019-2020

ENERGI

Utskifting av neon/
halogenbelysning med LED-
lys i alle produksjonslokalene

NOVELLINI PLUS

– 55%
(-980 MWh)

ELEKTRISK 
ENERGIBESPARING

=
ÅRLIG FORBRUK FOR 300 

FAMILIEENHETER

NOVELLINI PLUS

3,600 MWh
GRØNN ENERGI PR ÅR

=
ÅRLIG FORBRUK FOR 

1200 FAMILIEENHETER

Siden 2012 har selskapet 
besluttet å utnytte solens energi 

ved å installere tre solcelleanlegg. 
Dessuten har vi konvertert hele 
belysningssystemet til LED-lys. 

VEDLIKEHOLD

Takket være 20 % reduksjon i 
trykkluftstap i nettet 

(fra 90 000 til 75 000 l/min luft 
produsert av våre 

kompressorer)

NOVELLINI PLUS

-330,000
Kwh/y

ELEKTRISK
ENERGIBESPARING

=
OVER 80 TPE (TONN 

PETROLEUMEKVIVALENT)
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EMBALLASJE
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RESIRKULERBAR 
PAPP

FULLSTENDIG 
SEPARERBARE 
MATERIALER. 
KLARE FOR 

REGENERERING 

90%
RESIRKULERT 
POLYETYLEN 

Siden 2017, 
kommersielt 

partnerskap med
ALIPLAST-gruppen.

Materialene som Novellini 
bruker til produktemballasje, 

er fullt resirkulerbare.
Vår forpliktelse: å minimere 

miljøpåvirkningen 
hele veien.

"Fremtiden er sirkulær"

BRUK AV
RESIRKULERBARE

MATERIALER
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LOGISTIKK
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I logistikksektoren har 
Novellini tatt i bruk to 

løsninger for å 
redusere CO2-utslipp. 

Intermodalt system: 
ved å bruke en enkelt 
container overfører vi 

varene fra ett 
transportmiddel 

til et annet. 
Bærekraftig mobilitet.

INTERMODALT 
SYSTEM

2014

BÆREKRAFTIG 
MOBILITET

- 250,000 km
=

ca. 36 ganger avstanden 
mellom Roma og New York

NOVELLINI PLUS

FRA 70 TIL 10 
lastebiler brukt per år til 

godstransport

2017 
Ladestasjon 

for elbil

2018
Prosjekt 
Go green 
solution

LOGISTIKK

Partnerskap med bærekraftige 
leverandører som tilbyr løsninger 

for å minimere CO2-utslipp

2020 MÅL:
Øking i antall 

hybridbiler
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PROSJEKTER
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FIBEREUSE

PROSJEKTER

RESIN 
FORSTERKNING AV 
MILJØKOMPATIBLE 

BADEKAR

SUPER 
ECOPLAST

2017-2021 2020 TARGET SINCE 2009

Både nåtid og fremtid er 
rettet mot bruk av teknologi 

og industrielle prosesser 
rettet mot å spare 

ressurser, for lavere 
miljøpåvirkning og 

produksjon av grønnere 
produkter. En grenseløs 

kjærlighet, et håndgripelig 
ansvar som gjør oss stolte. 
Etter de første femti årene, 

ser vi nå mot neste 
århundre. 

Prosjektet, finansiert av EU, 
har som mål å integrere ulike 
innovasjoner for å forbedre 

resirkuleringsytelsen til 
sammensatte materialer på 

slutten av dets levetid

Materialer som polyester 
forsterket med glassfiber, 

opprinnelig klart til å kastes, 
gjenbrukes som industrielle 

komponenter,
f.eks. for å forsterke
badekarene våre.

Prosjekt i partnerskap
med University of Padova 

for å utvikle harpikser
med redusert prosentandel 
av forurensende løsemidler

Takket være PVD-teknologi, 
eliminering av seksverdig krom 

(klassifisert blant 
kreftfremkallende forbindelser) 

i plastforkromnings-
applikasjoner
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Respekt for miljøet er først og 
fremst en individuell kultur,  

deretter en bedrifts- og 
strategikultur 
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DROP BOTTLE!

Med vår Drop Bottle, 
ønsker vi å kutte ned på 
brukan av plast. "En 
enkel gest kan utgjøre 
forskjellen" 

KORTREIST MAT

Lokale produsenter i 
Mantua og den 
omkringliggende provinsen 
leverer fersk frukt og 
grønnsaker til bedriftens 
kantine på vårt italienske 
produksjonsanlegg.

MILJØVENNLIG TONER

Bruk av SIMITRI HD-toner 
til våre skrivere som 
reduserer CO2-utslipp
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PRISER 

Den 24. oktober 2017 dedikerte 
det italienske departementet for 
økonomisk utvikling en spesiell 
omtale til Novellini i årsrapporten 
om fremragende selskaper som 
investerer i øko-bærekraft i sine 
produksjonsprosesser 
(Green Italy 2017 Report).

Novellini er det eneste italienske 
selskapet i møbelsektoren som 
har mottatt denne viktige prisen.
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SERTIFISERINGER

PRISER
MATERIALKOBLINGER

Novellini PVD krom er valgt som en ny 
økologisk prosess for 

overflatebehandlinger i oversikten over 
materialkoblinger
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