Fenntarthatóság a gyakorlatban

A RAUKANTEX ECO.PROTECT
Az elkövetkező generációk jövője iránt érzett felelősség mélyen beleíródott a
REHAU DNS-ébe. A fenntarthatóság ezért a vállalati stratégia szerves részét képezi – a RAUKANTEX számára is. Ez az elkötelezettségünk a munkatársainktól
kezdve a nyersanyagokon, csomagoláson, termékeken át egészen a termelésig
és az energiagazdálkodásig, minden területen érezhető. A REHAU teljességre
törekvő szemlélete egy világos célt követ: az újrahasznosított anyagok használatának folyamatos növelését és a CO2-kibocsátás csökkentését.
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MUNKATÁRSAK
Fókuszban az ember
Filozófiánk alapja: mozgásban tartjuk az embereket, a munkatársaink
pedig mozgásban tartják a REHAU-t.
■ Megbecsülésen alapuló munkakörnyezetet biztosítunk.
■ A beszállítóinkkal együtt, teljes
mértékben elutasítjuk a kizsákmányolást és a gyermekmunkát
(beszállítói magatartási kódex).
■ Támogatjuk a sokszínűséget
és a kulturális változatosságot.
■ Minden telephelyen átlagon
felüli bérezést garantálunk.
■ Rugalmasságot kínálunk
(figyelembe vesszük az egyén
élethelyzetét).

TERMÉK
Természetesen értünk
az élzárókhoz
■ A RAUKANTEX eco és a
RAUKANTEX evo két olyan
fenntartható termékcsalád,
amely aktívan biztosítja a
CO2-kibocsátás csökkentését
és az újrahasznosított anyagok nagyobb arányú felhasználását.
■ A RAUKANTEX basic edge az
erőforrás-takarékos, könnyűszerkezetes megoldásokat
támogatja.
■ A RAUKANTEX pro termékcsalád esetében a környezetkímélőbb,

ragasztómentes polipropilén
műanyagot használjuk.
CSOMAGOLÁS
Reduce, Reuse, Recycle
■ A fenntartható csomagolásban
hiszünk.
■ Újrahasznosított anyagokból
készült csomagolást használunk.
■ Ahol csak lehetséges, elemezzük, csökkentjük és elkerüljük
a csomagolóanyagok használatát. Mert a legjobb az, ha
egyáltalán nem használunk
csomagolást.

TERMELÉS ÉS
NYERSANYAGOK
Környezetbarát műanyagok
használata
■ Folyamatosan növeli az újrahasznosított és a Post-Industry
anyagok arányát.
■ Nem használunk ólomtartalmú
pigmenteket, lágyítószereket,
illetve a tapadásjavítókhoz és
nyomdafestékekhez hozzáadott klórtartalmú vegyületek
használatát is mellőzzük.
■ A gyártási hulladékot feldolgozzuk és újrahasznosítjuk

(ISO 14001 tanúsítvánnyal
rendelkező környezetirányítási
rendszer).
■ Vállalatunk és beszállítóink tevékenységére magas fenntarthatósági szabványok vonatkoznak (beszállítói magatartási
kódex).
■ A termékek és a csomagolások esetében is minősített
nyersanyagokat vásárolunk. ■
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ENERGIA
Útban a CO2-semlegesség felé
■ Csökkentjük és elkerüljük az
energia- és erőforrás-felhasználást.
■ Elkötelezettek vagyunk a klímasemleges termelés mellett –
az európai gyáraink már most
is klímasemleges villamos
energiát használnak.
■ Folyamatos energiamonitoringon
(ISO 50001 szerint tanúsított
energiagazdálkodás; a villamos
energia, gáz és víz részletes
nyomon követése) alapuló és
a nemzetközi szabványoknak
megfelelő elemzést végzünk.
■ Folyamatosan a legújabb technológiákba és berendezésekbe
invesztálunk.
■ Célunk a CO2-semlegesség.

