Building for growth.

Filary zrównoważonego rozwoju Lafarge

Podążaj
dobrym śladem

zrównoważona produkcja
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Transparentni dla planety

Na wszystkich produktach z grupy EcoPact znajdziesz wartość śladu węglowego. Dzięki temu ocenisz wpływ wybranego produktu na środowisko. Nieunikniony ślad CO2 możemy
dla Ciebie zrównoważyć poprzez udział w różnych certyfikowanych projektach środowiskowych realizowanych
przez United Nations Carbon Offset Platform.

Tę ulotkę w trosce o środowisko wydrukowaliśmy na papierze ekologicznym.

EcoPact – produkty przyjazne dla klimatu.
Zminimalizuj swój ślad węglowy.

Beton z grupy produktów
przyjaznych dla klimatu EcoPact
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Zrozum!

To, co miało wydarzyć się za kilka dekad, dzieje się na naszych oczach.
Obserwujemy zmiany klimatu, a jest to „zaledwie” symptom dramatycznie
malejących zasobów wód powierzchniowych na całej Ziemi i w dalszej perspektywie – postępujących zaburzeń bioróżnorodności.
Stan naszej planety zależy także od decyzji i działań podejmowanych w
branży budowlanej, która w znaczącej mierze przyczynia się do zmian klimatycznych.
Czas to zmienić. Wspólnie pracujmy na rzecz planety.

Zaprojektuj!
Zmiana zleży od nas wszystkich. W Lafarge zaprojektowaliśmy technologię,
dzięki której minimalizujemy nasz ślad węglowy w myśl idei zerowej emisyjności.
Posiadamy certyfikaty odpowiadające konkretnym wartościom emisji CO2 przy
produkcji betonu, tym samym bilansujemy do zera nasz ślad węglowy i wspieramy
wielkie inwestycje na rzecz ratowania klimatu Ziemi.

beton i stal

beton

21%

BETON NISKOEMISYJNY
o obniżonym śladzie węglowym do 48% w stosunku
do standardowego betonu towarowego
(poziom redukcji uzależniony jest od klasy betonu
oraz klasy ekspozycji).

– CO2

Redukcja CO2 jest efektem optymalizacji receptury, procesu
produkcyjnego i łańcucha dostaw oraz użycia materiałów
naturalnego pochodzenia, posiadających niski ślad węglowy.

do

48%

BETON ZEROEMISYJNY

o obniżonym śladzie węglowym do 48% w stosunku
do standardowego betonu towarowego
(poziom redukcji uzależniony jest od klasy betonu
oraz klasy ekspozycji).

Jest rok 2020 – zminimalizuj swój ślad.
To, co jeszcze kilkanaście lat temu mogło uchodzić za ekologiczną ekstrawagancję, obecnie jest koniecznością. Wspólnie musimy działać już dziś:

Trzy, dwa, jeden, zero!
Startuj z nowym zeroemisyjnym betonem!

55%

Nasz cel to zrównoważona produkcja oraz związana z tym stała redukcja emisji CO2.
W naszej ofercie znajdą Państwo dwie grupy produktów, dzięki którym możliwa
jest redukcja śladu węglowego.

Działaj!
• dbać o to, aby minimalizować ślad węglowy budynków, które budujemy
• promować idee zrównoważonej produkcji
• szukać ludzi, którzy rozumieją zagrożenie i czują się odpowiedzialni
za planetę, i z takimi ludźmi współpracować.

Materiały konstrukcyjne (beton i stal),
w procesie budowy biurowca
odpowiadają za 55% emisji CO2,
z czego beton za 21% emisji.

– CO2
100%

Pozostałość emisji dwutlenku węgla jest zredukowana poprzez
udział w różnych certyfikowanych projektach mających na celu
absorbcję emisji CO2. Obecnie oferujemy kompensację emisji
w ramach projektów realizowanych przez United Nations
Carbon Offset Platform.

z dopłatą do certyfikatu

