
Leveringsprogramma



2

Inhoud



Aquafun & Aquasport   .   .   .   .   .   .   .   . 04

Fitness & Rehabilitation   .   .   .   .   .   .   . 12

Garden & Leisure   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 18

Car & Safety  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Sport Range  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Testrapporten en Milieu  .  .  .  .  .  .  .  . 38

Wat heel belangrijk voor ons is   .  .  .  . 39



Aquafun & Aquasport



Aquafun & Aquasport



Aquafun & Aquasport
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Onze COMFY® NOODLE is de ideale begeleiding voor in 
zee, in het meer of in het zwembad. Dankzij hun flexibiliteit, 
buigzaamheid en vastheid zijn de Noodles bijzonder geschikt 
voor revalidatie-oefeningen of watergym.

Voor kinderen biedt de COMFY® NOODLE niet alleen plezier, 
maar ook veiligheid. Ze kunnen zich aan de Noodle vasthouden 
en door het water laten glijden. Daardoor ontwikkelen ze op 
speelse wijze een gevoel voor het zwemmen. 

De COMFY® PONY WHISTLE is voor de kids een echte topper. 
Met een klein beetje fantasie beleven ze heel wat pret en plezier 
als ridder of cowgirl.



COMFY® NOODLE 
Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm) 
Afmeting karton: ± 600 x 400 x 1640 mm
200 st./ pallet = 4 kartons aan 50 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002367 — EAN: 5412488300001

COMFY® NOODLE 
Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm) 
Afmeting karton: ± 300 x 400 x 1640 mm
192 st./ pallet = 8 kartons aan 24 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002368 — EAN: 5412488300001

COMFY® NOODLE DYNAMIC 
Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm) 
Afmeting karton: ± 600 x 400 x 1640 mm
200 st./ pallet = 4 kartons aan 50 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3013855 — EAN: 5412488352864

COMFY® NOODLE FLUO
Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm) 
Afmeting karton: ± 600 x 400 x 1640 mm
200 st./ pallet = 4 kartons aan 50 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002364 — EAN: 5412488339049

COMFY® PONY WHISTLE
Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1450 mm (± 30 mm) 
Afmeting karton: ± 600 x 400 x 1640 mm
100 st./ pallet = 4 kartons aan 25 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002383 — EAN: 5412488306249



Aquafun
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De COMFY® CONNECTOR is het pedagogisch waardevol 
bouwelement, dat het mogelijk maakt om eigen constructies te 
bouwen om te spelen en plezier te beleven. Er zijn géén grenzen 
voor fantasie en creativiteit.

De zwemplankjes dienen dan weer om te peddelen, te 
spetteren en te leren zwemmen. Deze plankjes bieden niet 
alleen veel pret; ze helpen ook bij het versterken van de beenslag 
en het verbeteren van de zwemtechniek.



COMFY® CONNECTOR SLEEVE
Binnen Ø: 62 ± 1mm
Wanddikte: 19 mm (± 1,5 mm)
L: 140 mm (± 5 mm) 
Afmeting karton: ± 400 x 320 x 320 mm
864 st./ pallet = 36 kartons aan 24 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002362 — EAN: 5412488300056

COMFY® KICK
± 480 x 300 x 30 mm
Afmeting karton: ± 480 x 320 x 320 mm
250 st./ pallet = 25 kartons aan 10 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3012558 — EAN: 5412488201353

COMFY® TWIN
± 880 x 420 x 30 mm
Afmeting karton: ± 720 x 550 x 960 mm
96 st./ pallet = 4 kartons aan 24 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002348 — EAN: 5412488201308

COMFY® CONNECTOR HOLED
Binnen Ø: 62 ± 1mm
Wanddikte: 19 mm (± 1,5 mm)
L: 225 mm (± 20 mm) 
Afmeting karton: ± 400 x 320 x 320 mm
432 st./ pallet = 36 kartons aan 12 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002361 — EAN: 5412488300100

COMFY® CONNECTOR PROFI
Binnen Ø: 62 ± 1mm
Wanddikte: 19 mm (± 1,5 mm)
L: 315 mm (± 10 mm) 
Afmeting karton: ± 400 x 320 x 320 mm
432 st./ pallet = 36 kartons aan 12 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002360 — EAN: 5412488202152
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De COMFY  AQUAFIT NOODLE is op gebied van fitness en 
tijdens de revalidatie op vele manieren bruikbaar. Door het nieuwe, 
ergonomische design is deze noodle bijzonder gewrichtssparend, 
goed in de hand liggend en effectief bij de preventie en revalidatie 
van aandoeningen van beenderen en gewrichten. Precies door 
zijn harte kern binnenin ontstaat een vastheid, die optimale 
trainingsmogelijkheden biedt bij revalidatiebehandelingen of 
watergymnastiek.

De COMFY  AQUAFIT SMILE is een echte blikvanger en bezorgt 
u op basis van zijn vrolijk design onmiddellijk een goed humeur. 
De goed in de hand liggende en handige Smiles verhogen de 
waterweerstand en zijn daardoor bijzonder goed geschikt voor het 
trainen van de spieropbouw. Bovendien worden het evenwicht en 
de coördinatie door doelgerichte trainingsoefeningen ondersteund.

De COMFY  PRO AQUAJOGGING gordel en de COMFY  
PRO BOARD zijn vooral geschikt voor de zwemsport.



COMFY® PRO BOARD
± 430 x 280 x 35 mm
Afmeting karton: ± 480 x 320 x 320 mm
225 st./ pallet = 25 kartons aan 9 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3013827 — EAN: 5412488352741

COMFY® PRO AQUAJOGGING
± 700 x 265 x 35 mm
Afmeting karton: ± 730 x 338 x 628 mm
126 st./ pallet = 9 kartons aan 14 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3013829 — EAN: 5412488352789

COMFY® AQUAFIT SMILE
Ø: 220 mm (± 15 mm)
Dikte: 35mm (± 10 mm)
Afmeting karton: ± 470 x 360 x 470 mm
640 St./pallet = 16 kartons aan 40 St.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art. Nr.: 3039093 — EAN: 5412488355599

COMFY® AQUAFIT NOODLE
Zijden: 61mm (± 4 mm)
L: 1200 mm (± 20 mm) 
Afmeting karton: ± 400 x 300 x 1240 mm
240 St./ pallet = 8 kartons aan 30 St.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art. Nr.: 3038833 — EAN: 5412488355483
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De COMFY® NOODLE is een veelzijdig, makkelijk te gebruiken en 
voordelig hulpmiddel om te sporten. Deze dient naast preventie en 
revalidatie van ziekten en blessures ook als trainingsmogelijkheid 
in geval van lichamelijke beperkingen en handicaps. Vooral het 
gevoel van gewichtloosheid in het water is hierbij een troef.

De COMFY® FOAM ROLLER is volgens fysiotherapeuten bijzonder 
geschikt voor revalidatie- en preventietraining. Het activeren 
van de onderliggende spieren verzacht rugpijn en verbetert de 
lichaamshouding. Bodybuilders gebruiken de COMFY® FOAM 
ROLLER om voor en na de training de spieren los te maken.



COMFY® FOAM ROLLER 90
Ø: ± 150 mm
L: ± 900 mm 
Afmeting karton: ± 473 x 312 x 920 mm
60 st./ pallet = 10 kartons aan 6 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3013454 — EAN: 5412488352659

COMFY® NOODLE
Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm) 
Afmeting karton: ± 600 x 400 x 1640 mm
200 st./ pallet = 4 kartons aan 50 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002367 — EAN: 5412488300001

COMFY® NOODLE
Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm) 
Afmeting karton: ± 300 x 400 x 1640 mm
192 st./ pallet = 8 kartons aan 24 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002368 — EAN: 5412488300001
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De COMFY  AQUAFIT NOODLE is op gebied van fitness en 
tijdens de revalidatie op vele manieren bruikbaar. Door het nieuwe, 
ergonomische design is deze noodle bijzonder gewrichtssparend, 
goed in de hand liggend en effectief bij de preventie en revalidatie 
van aandoeningen van beenderen en gewrichten. Precies door 
zijn harte kern binnenin ontstaat een vastheid, die optimale 
trainingsmogelijkheden biedt bij revalidatiebehandelingen of 
watergymnastiek.

De COMFY  AQUAFIT SMILE is een echte blikvanger en bezorgt 
u op basis van zijn vrolijk design onmiddellijk een goed humeur. 
De goed in de hand liggende en handige Smiles verhogen de 
waterweerstand en zijn daardoor bijzonder goed geschikt voor het 
trainen van de spieropbouw. Bovendien worden het evenwicht en 
de coördinatie door doelgerichte trainingsoefeningen ondersteund.

De COMFY  PRO AQUAJOGGING gordel en de COMFY  
PRO BOARD zijn vooral geschikt voor de zwemsport.



COMFY® PRO BOARD
± 430 x 280 x 35 mm
Afmeting karton: ± 480 x 320 x 320 mm
225 st./ pallet = 25 kartons aan 9 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3013827 — EAN: 5412488352741

COMFY® PRO AQUAJOGGING
± 700 x 265 x 35 mm
Afmeting karton: ± 730 x 338 x 628 mm
126 st./ pallet = 9 kartons aan 14 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3013829 — EAN: 5412488352789

COMFY® AQUAFIT NOODLE
Zijden: 61mm (± 4 mm)
L: 1200 mm (± 20 mm) 
Afmeting karton: ± 400 x 300 x 1240 mm
240 St./ pallet = 8 kartons aan 30 St.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art. Nr.: 3038833 — EAN: 5412488355483

COMFY® AQUAFIT SMILE
Ø: 220 mm (± 15 mm)
Dikte: 35mm (± 10 mm)
Afmeting karton: ± 470 x 360 x 470 mm
640 St./pallet = 16 kartons aan 40 St.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art. Nr.: 3039093 — EAN: 5412488355599
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De COMFY® NOODLE kent, in al haar variaties, ook veel 
toepassingen buiten het water. Op het strand, in huis of in 
de tuin, worden de Noodles met een klein beetje fantasie 
omgetoverd in springtouwen, heksenbezems of zwaarden. 
Ze zijn kindvriendelijk en veilig, waardoor de kinderen met 
plezier bewegen.

COMFY® PONY WHISTLE is voor kinderen een echte topper, 
want op deze pony kunnen ze niet alleen rijden, de pony fluit 
ook nog!



COMFY® NOODLE 
Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm) 
Afmeting karton: ± 600 x 400 x 1640 mm
200 st./ pallet = 4 kartons aan 50 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002367 — EAN: 5412488300001

COMFY® NOODLE 
Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm) 
Afmeting karton: ± 300 x 400 x 1640 mm
192 st./ pallet = 8 kartons aan 24 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002368 — EAN: 5412488300001

COMFY® NOODLE DYNAMIC 
Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm) 
Afmeting karton: ± 600 x 400 x 1640 mm
200 st./ pallet = 4 kartons aan 50 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3013855 — EAN: 5412488352864

COMFY® NOODLE FLUO
Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1600 mm (± 30 mm) 
Afmeting karton: ± 600 x 400 x 1640 mm
200 st./ pallet = 4 kartons aan 50 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002364 — EAN: 5412488339049

COMFY® PONY WHISTLE
Ø: 67 mm (± 3 mm)
L: 1450 mm (± 30 mm) 
Afmeting karton: ± 600 x 400 x 1640 mm
100 st./ pallet = 4 kartons aan 25 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002383 — EAN: 5412488306249
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Dankzij de verschillende versies COMFY® CONNECTORS,  
bouwen kinderen met de COMFY® NOODLES op eenvoudige 
wijze creatieve constructies om te spelen en plezier te beleven. 
De cognitieve capaciteiten van onze kinderen worden op deze 
wijze gestimuleerd.

Met de COMFY® FRISBEE traint  jong en oud gericht hun 
coördinatie en snelheid of ze spelen gewoon een gezellig 
rondje frisbee.



COMFY® CONNECTOR SLEEVE
Binnen Ø: 62 ± 1mm
Wanddikte: 19 mm (± 1,5 mm)
L: 140 mm (± 5 mm) 
Afmeting karton: ± 400 x 320 x 320 mm
864 st./ pallet = 36 kartons aan 24 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002362 — EAN: 5412488300056

COMFY® CONNECTOR HOLED
Binnen Ø: 62 ± 1mm
Wanddikte: 19 mm (± 1,5 mm)
L: 225 mm (± 20 mm) 
Afmeting karton: ± 400 x 320 x 320 mm
432 st./ pallet = 36 kartons aan 12 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002361 — EAN: 5412488300100

COMFY® CONNECTOR PROFI
Binnen Ø: 62 ± 1mm
Wanddikte: 19 mm (± 1,5 mm)
L: 315 mm (± 10 mm)
Afmeting karton: ± 400 x 320 x 320 mm
432 st./ pallet = 36 kartons aan 12 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002360 — EAN: 5412488202152



Garden & Leisure
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COMFY® PAD multifunctionele kussens zijn de allrounders 
onder de COMFY® - producten. Ze beschermen tegen kou en 
vuil en zijn daardoor uiterst geschikt om te tuinieren, te hengelen 
of te picknicken.

De FLORI® COMFORT en COMFY® GARDEN BEST zijn vooral 
bedoeld voor (hobby-) tuiniers: nooit meer pijnlijke, natte of vuile 
knieën, dankzij de robuuste water- en vuilafwerende kniekussens.



COMFY® PAD
± 300 x 350 x 30 mm

Optie 1:
Afmeting karton: ± 357 x 329 x 304 mm
360 st./ pallet = 36 kartons aan 10 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002353 — EAN: 5412488200103

Optie 2:
Afmeting karton: ± 710 x 510 x 1220 mm
512 st./ pallet = 4 kartons aan 128 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002352 — EAN: 5412488200103

COMFY® GARDEN BEST 
Karton met 3 Kleuren: donkerblauw, rood, geel
± 380 x 195 x 30 mm
Afmeting karton: ± 610 x 410 x 770 mm
276 st./ pallet = 4 kartons aan 69 st.
Leveringstijd: op aanvraag
Art.: 3016346 — EAN: 5412488353908
MOQ: 828 st. = 3 pallets

FLORI® COMFORT
± 390 x 200 x 43 mm
Afmeting karton: ± 800 x 400 x 260 mm
360 st./ pallet = 18 kartons aan 20 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.:  3043021 — EAN: 5412488357074

COMFY® JUNIOR
± 900 x 420 x 30 mm
Afmeting karton: ± 720 x 550 x 960 mm
96 st./ pallet = 4 kartons aan 24 st.
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3002720 — EAN: 5412488201209
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Ongemakkelijke en vuile zitgelegenheden zijn dankzij  
COMFY® verleden tijd. COMFY® SEAT SPLIT en COMFY® 
ECOSEAT passen zich aan elke zitgelegenheid aan en bieden 
zelfs op verroeste banken, ongemakkelijke plasticstoelen of 
schilferige  houten banken optimaal zitcomfort.

De COMFY® PAD DRINK TRAY is het gadget voor het 
serveren van drankjes. Met zitkussens en drankjeshouders kan 
het tuinfeest beginnen.



COMFY® PAD DRINK TRAY
± 355 x 255 x 30 mm
Afmeting karton: ± 610 x 410 x 770 mm
248 st./ pallet = 4 kartons aan 62 st.
Leveringstijd: op aanvraag
Art.: 3015765 — EAN: 5412488353762
MOQ: 1488 st. = 6 pallets

COMFY® SEAT SPLIT
± 385 x 385 x 55 mm
Afmeting karton: ± 610 x 410 x 770 mm
72 sets/ pallet = 4 kartons aan 18 sets (1 set = 4 st.)
Leveringstijd: op aanvraag
Art.: 3016354 — EAN: 5412488353861
MOQ: 432 sets = 6 pallets

COMFY® ECOSEAT
± 345 x 300 x 15 mm
Afmeeting karton: ± 730 x 338 x 628 mm
648 st./ pallet = 9 kartons aan 72 st.
Leveringstijd: op aanvraag
Art.: op aanvraag
MOQ: 648 st. = 1 pallet
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Dankzij de zelfklevende strip is de schokabsorberende COMFY® 
DOOR PROTECTOR eenvoudig op de garagemuur aan te 
brengen en beschermt zo autodeuren tegen krassen en deuken.

Het COMFY® CAR PAD is de ideale begeleider in de auto. Het 
kniekussen maakt de bandenwissel een stuk veiliger

ankzij het COMFY® CAR ECOSEAT KNEEPAD hoeven 
herstellingen aan de wagen geen blauwe knieën meer tot gevolg 
te hebben. De oppervlakte is bovendien waterafstotend en dus 
makkelijk te reinigen.

Of je nu op je rug ligt of op je ellebogen steunt, de bijzonder 
lichte COMFY® CAR MAT maakt het mogelijk om op een 
comfortabele wijze aan, en vooral onder je auto te werken, en 
tevens je rug ontziet.



COMFY® CAR DOOR 
PROTECTOR
± 500 x 125 x 30 mm
Afmeting karton: ± 392 x 292 x 1020 mm
768 st./ pallet = 16 kartons aan 48 st. 
Standaard leveringstijd: 1 week
Art.: 3015736 — EAN: 5412488353564

COMFY®CAR PAD
± 350 x 300 x 30 mm
Afmeting karton: ± 783 x 585 x 585 mm
240 st./ pallet = 6 kartons aan 40 st.
Leveringstijd: op aanvraag
Art.: 3015738 — EAN: 5412488353557
MOQ: 960 st. = 4 pallets

COMFY®CAR ECOSEAT  
KNEEPAD
± 405 x 190 x 15 mm
Afmeting karton: ± 610 x 410 x 770 mm
540 st./ pallet = 4 kartons aan 135 st.
Leveringstijd: op aanvraag
Art.: 3016353 — EAN: 5412488353984
MOQ: 4320 st. = 8 pallets

COMFY®CAR MAT
± 900 x 420 x 30 mm
Afmeting karton: ± 720 x 550 x 960 mm
96 st./ pallet = 4 kartons aan 24 st.
Leveringstijd: op aanvraag
Art.: 3016340 — EAN: 5412488353847
MOQ: 960 st. = 10 pallets
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Sport brengt mensen samen. Het staat synoniem voor 
teamgeest, gezamelijk supporteren voor het eigen team en 
natuurlijk gezamelijk vieren en juichen.

De COMFY® PAD en COMFY® ECOSEAT HAND zijn 
de ideale zitkussen voor sportevenementen. Of het nu op 
banken, bierbakken of op de grond is, met deze zitkussen 
wordt elke oppervlakte een zitgelegenheid. Geen kussen 
nodig? Gebruik dan de hand  om je team aan te moedigen 
en toe te juichen.

COMFY® PAD DRINK TRAY maakt het feest pas echt perfect. 
Met dit unieke gadget kunnen feestvierders tot zes drankjes 
toe in één keer dragen. Of het nu bij Public Viewing of live 
in het voetbalstadion is, er gaat geen druppel meer verloren 
want met de Drink Tray valt geen glas meer om.



DRINK TRAY
DRINK TRAY

COMFY® PAD
± 300 x 350 x 30 mm
Afmeting karton: ± 610 x 410 x 770 mm
224 st./ pallet = 4 kartons aan 56 st.
Leveringstijd: op aanvraag
Art.: op aanvraag — EAN: op aanvraag
MOQ: 896 st. = 4 pallets

COMFY® PAD DRINK TRAY
± 355 x 255 x 30 mm
Afmeting karton: ± 610 x 410 x 770 mm
248 st./ pallet = 4 kartons aan 62 st.
Leveringstijd: op aanvraag
Art.: op aanvraag — EAN: op aanvraag
MOQ: 1488 st. = 6 pallets

COMFY®ECOSEAT HAND
± 340 x 250 x 25 mm
Afmeting karton: ± 357 x 329 x 304 mm
468 st./ pallet = 36 kartons aan 13 st.
Leveringstijd: op aanvraag
Art.: op aanvraag — EAN: op aanvraag
MOQ: 1404 st. = 6 pallets

COMFY® FRISBEE
± 300 x 30 mm
Afmeting karton: ± 357 x 329 x 304 mm
396 st./ pallet = 36 kartons aan 11 st.
Leveringstijd: op aanvraag
Art.: op aanvraag — EAN: op aanvraag
MOQ: 792 st. = 2 pallets



Sport Range
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Onze COMFY® SPORT RANGE is in alle landenkleuren 
verkrijgbaar. Ontdek de indrukwekkende kleuren-combinaties 
van onze COMFY® SPORT-Edition.



Navy Blue 38

Medium Blue 30

Grass Green 40

Light grey 70

White 90

Black 80

Dark Blue 35

Bright Red 10

Medium Yellow 02

Dark Purple 21

Bright orange 06

Pink 15

Mint green 45

SCHUIMKLEUREN

STANDAARD MOQ 5000 st. 



Test rappo rt en en Mi l i eu 
NMC COMFY®

Onze producten zijn TÜV of SGS gecertificeerd conform de 
bestaande normen voor deze sector. 

 Het COMFY® Noodle gamma, de COMFY® Kick 
en COMFY® Twin vallen onder de norm 13138-2: 
Drijfhulpmiddelen om zwemmen te leren, evenals 
COMFY® PRO BOARD.

 De COMFY® Connector, de COMFY® Frisbee en de 
COMFY®Sit & Fly vallen onder de speelgoednorm EN71: 
Veiligheid van speelgoed.

De diverse testrapporten kunt u bij uw contactpersoon aanvragen. 

Onze schuimen zijn Reach conform en bevatten geen 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Getest 
werd overeenkomstig AfPS GS 2014: 01 (Kategorie 1) en 
leveren zodoende geen gevaar op voor de gezondheid.

39



Wat heel belangrijk voor ons is 

Het thema duurzaamheid wint steeds meer aan belang in 
onze samenleving. Wij, NMC hechten ook een groot belang 
aan harmonisering van industrie, milieu en samenleving. 

Specifiek betekent dit, dat wij natuurbronnen behouden, 
verantwoordelijk met het milieu omgaan, en uiteindelijk het 
economisch success van NMC door middel van innovatie op 
lange termijn veilig stellen.

NMC houdt er verantwoordelijk toezicht op, dat door onze 
producten en werkwijze noch mensen, noch het milieu 
schade berokkend wordt. Met dit doel heeft NMC wereldwijd 
geldende normen voor milieu en veiligheid vastgelegd. 

De basis voor deze normen is het „Responsible Care“-
initiatief, de chemicaliënverordening d.d. 2007 van de EU, 
ter registratie, evaluatie en goedkeuring van chemicaliën, 
kortweg REACH genoemd. 

NMC hecht grote waarde aan de inachtneming van de 
ondernemingsbrede, uniforme milieu- en veiligheidsnormen. 
Om deze reden hebben alle vennootschappen en 
dochtermaatschapijen zich wereldwijd verplicht de 
hoofdstelling van onze richtlijnen en doelen te respecteren. 

Ook recyclage is bij NMC een waardevol thema. Om 
deze reden wordt bijvoorbeeld ons grotendeels productie- 
gerelateerd afvalmateriaal polyethyleen gerecycleerd. Deze 
overtuiging zal ook in toekomst een leidraad voor ons zijn, 
want kwalitatief denken en visionair handelen leiden tot een 
betere levenskwaliteit. 

Vandaag, morgen en overmorgen.

39



NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B - 4731 Eynatten
 +32 87 85 85 00 ·  +32 87 85 85 11

info@nmc.eu · comfy.eu
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