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Arper a životné prostredie
V marci 2008 získala firma Arper Environmentálne prehlásenie o produkte (Environmental Product Declaration – EPD) pre 2 z jej najcharakteristickejších produktov – stoličky Catifa 53 a Catifa
46 (4-nohá a 4-krížová podnož, jedno- a dvojfarebná verzia).
Prehlásenie EPD je udeľované na základe analýzy životného cyklu produktu (Life Cycle Assessment – LCA). Táto metóda umožňuje sledovať a hĺbkovo analyzovať vplyv výrobkov na životné
prostredie po celý ich životný cyklus v každom štádiu procesu – suroviny, produkcia, distribúcia,
používanie výrobku. Získavajú sa ňou merateľné údaje o produktoch na základe vopred určených
kritérií, ktoré zaručujú spravodlivé hodnotenie ich environmentálnych vplyvov. Transparentnosť
a presnosť merania je zaručená nezávislým vykonávaním certifikácie a registrácie.
Produkcia firmy Arper sa zameriava na dizajnové sedacie nábytky a stolíky. Súvislý dizajn, kreativita, elegancia a kvalita sú kľúčovými
vlastnosťami všetkých jej produktov. Vďaka týmto charakteristikám si len 20-ročná značka Arper vybudovala medzinárodnú reputáciu
v sektore dizajnového interiérového nábytku. „Víziou spoločnosti je zvyšovať kvalitu života zameraním na kvalitu, bezpečnosť, zdravie
a životné prostredie. Robíme to prostredníctvom vytvárania stoličiek a stolov, ktoré naše okolie robia prívetivým počas celého dňa –
doma i v kancelárii.“ Orientácia na kvalitu sa odráža vo všetkých výrobných procesoch. Arper je držiteľom certifikátu kvality UNI EN
ISO 9001 od roku 1997 a certifikátu enviromentálneho manažérstva UNI EN ISO 14001 od roku 2006.

Viac informácií:
Sonia Billiani – Press Office Arper spa – soniabilliani@arperitalia.it – +39 0422 791 935
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História
Firma Arper bola založená koncom 80-tych rokov a hneď od svojho vzniku pochopila požiadavky rýchlo sa
rozvíjajúceho trhu a potrebu odlíšiť svoje produkty od konkurencie inovatívnosťou a exkluzívnym dizajnom
nábytku pre domácnosti i verejné priestory.
Začali sa tak roky experimentovania, ktoré rozšírili produktový rad o nové typy sedenia vyrobené modernými technológiami z inovatívnych materiálov ako napríklad hliník alebo polypropylén.
Míľnikom pre spoločnosť sa stali 90-te roky, keď začala dôležitá spolupráca s dizajnérskym štúdiom Lievore-Altherr-Molina. Vznikli produktové rady Duna, Oasi, Masai a Ston, neskôr Catifa, Palm a Leaf a tiež
stolíky Dizzie a Eolo. Tieto kolekcie sú zrejmými príkladmi inteligentného a čistého dizajnu s jemnými,
zmyselnými líniami.
Stretnutie s Rodolfom Dordonim v roku 2004 dalo vzniknúť kreslu Corte, ktoré znova upriamilo pozornosť
na kožu v modernej reinterpretácii tradičného dizajnu.
Popri týchto rozhodujúcich momentoch je dôležité spomenúť i nedávne projekty v spolupráci so štúdiom
Jean-Marie Massaud, ktoré vytvorilo kolekciu Aston a tiež so Simonom Pengellym, autorom barovej stoličky Babar.
Arper je tak firmou, ktorá sebavedome spĺňa požiadavky a trendy medzinárodného trhu. Kompletná kolekcia sedacieho nábytku a stolíkov hravo vyhovuje súčasne domácnostiam, verejným i kancelárskym priestorom.
Nové produkty 2008
Na Salone Internazionale del Mobile – Milano 2008 predstavil Arper stoličku Catifa 60 (dizajn Lievore, Altherr, Molina) a nové varianty už existujúcich kolekcií spomínaných dizajnérov ako aj novinky z dielne JeanMarie Massaud-a. Nový produkt a množstvo inovácií potvrdzujú orientáciu firmy na komerčný/verejný sektor, nezabúdajúc na domáci priestor.
Catifa 60 je nový prírastok v tomto rade. Ponecháva si rovnakú jemnosť, vlnovité línie a uvádza nový sedák, vďaka ktorému je dizajn ešte praktickejší, než doposiaľ. Catifa 60 je dostupná v troch výškach (nízka,
stredná, vysoká) a je určená pre manažérske priestory, kancelárie a konferenčné miestnosti.
Produktové varianty prezentované tento rok v Miláne zahŕňali novú alumíniovú podnož v tvare 4-kríža
s kolieskami alebo bez nich pre modely Duna, Palm, Catifa 46 a Catifa 53. Rozrástla sa aj rodina Aston od tohto roku je v konferenčnej verzii dostupná taktiež v prevedení so 4-nohou alebo lyžinovou podnožou.
V rade Leaf je novinkou polyuretánová podložka pre chaise longue s jej charakteristickým a originálnym dizajnom inšpirovaným prírodou. Inovácie v rade Palm predstavuje ľahší polyetylénový sedák a rozšírená farebná škála.
A toto je len časť z noviniek, ktoré Arper v roku 2008 predstavuje.

