Engineering progress
Enhancing lives

Promisiunea
noastră - pentru
fiecare generație
EcoPuls: Economie circulară sustenabilă
la REHAU Window Solutions
Ferestre reinventate. Pentru viața modernă.
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Cum va arăta lumea
în 30 de ani?
Nimeni nu poate răspunde la această întrebare.
Totuși, nu trebuie să ne oprim din a întreba.
La REHAU luăm acest lucru foarte în serios
și ne punem mereu la îndoială acțiunile.
Doar așa putem să ne îmbunătățim și să
contribuim activ la un viitor sustenabil prin
soluțiile noastre. Doar așa ferestrele noastre vor
deveni ferestre pentru generații întregi.
Cei responsabili de la REHAU s-au gândit la această
întrebare acum 30 de ani. Și au găsit un răspuns: Prin
economia circulară, dorim să creștem în continuare
proporția de PVC reciclat în sistemele noastre de
ferestre.
Calitatea premium REHAU garantează întotdeauna
durata de viață maximă a ferestrelor noastre, care, prin
eficiența energetică ridicată, contribuie la conservarea
resurselor și în faza de utilizare.
Aceasta este o promisiune și este angajamentul
nostru. În acest fel, aducem o contribuție importantă
la protejarea planetei.
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Promisiunea
noastră
în practică
Provocările globale, precum schimbările climatice și stilurile de viață
sustenabile, necesită soluții noi, în special de la economie. Consumul
și producția trebuie să se îndepărteze de unica folosință, deoarece
deșeurile nu reprezintă o abordare sustenabilă.

Pentru REHAU, economia
circulară s-a dezvoltat în ultimele
trei decenii într-unul dintre
principiile directoare ale
companiei. Experiențele pozitive
ne stimulează să continuăm să
închidem bucla pentru profilele
noastre pentru ferestre.

Economie
circulară,
100% în
propriile
mâini

Producţie
Toate fabricile REHAU din Europa au
fost certificate printr-o etichetă independentă pentru produse VinylPlus
datorită proceselor lor sustenabile de
producție.

Extrudare
Procesul unic de extrudare REHAU
permite producerea de profile de
ferestre care se compun în interior
din material reciclat. Peste 40% din
profilele REHAU conțin deja o
proporție de 40% până la 75% de
material reciclat.

Economia noastră circulară

Produse
Sistemele de profile pentru ferestre REHAU
EcoPuls sunt unice pentru industria ferestrelor
în ceea ce privește economia circulară. Rezultatul: economii anuale de până la 97.000 tone
de CO₂.

Economia noastră
circulară

Reciclare
Ferestrele vechi sunt separate în diverse materii
prime (cum ar fi sticla și metalul) și sunt apoi
reciclate. Componentele din PVC, care provin în
principal din vechile profile de ferestre, sunt
decisive pentru noi. Acestea sunt prelucrate în
granule de reciclare de înaltă calitate.
Acest lucru economisește până la 88% emisii
de CO2 comparativ cu producția de PVC nou.

Colectare
Milioane de ferestre vechi din PVC sunt
o resursă valoroasă pentru ferestrele noi
din PVC. REHAU menține o rețea foarte
mare pentru a colecta acest material.

Acestea includ fabrica poloneză din
Srem, cu propria sa instalație de
reciclare ultramodernă, precum și
filialele PVCR din Anglia și DEKURA
din Germania, care se ocupă de
colectarea centrală a materialului
vechi și prelucrarea în reciclat. Fiind
un specialist în industrie, DEKURA
reușește să producă în fiecare an
aproximativ 40.000 de tone de
material pentru ferestrele noi
din PVC.
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Colectare
sistematică
Pentru a asigura recuperarea eficientă a materialului uzat, a fost înființată o rețea la nivel european cu aproape 2.000 de parteneri prin
care se colectează materialul uzat. Acestea sunt fie secțiuni de profil
din deșeuri de producție, fie ferestre vechi complete.

© Rewindo

Fără efort
Demontarea și eliminarea
ferestrelor vechi vor fi organizate de specialistul dvs. în
ferestre.

Economia noastră circulară

Procesare
profesională
Prelucrarea are loc în fabricile proprii specializate în reciclare. Ele sunt cheia implementării consecvente a promisiunii noastre de sustenabilitate. Un total de 70.000
de tone de PVC sunt reciclate anual în acest fel. Această cantitate înseamnă de
aproximativ 7 ori greutatea Turnului Eiffel și este suficientă pentru a acoperi
întreaga necesitate de material reciclat pentru REHAU.

Cu 88%
mai puține
emisii de
CO2

07

08

1
2

1

Miez din PVC reciclat
Carcasă exterioară din PVC nou

2

Până la

75%
material
reciclat

Proces unic
de extrudare
Extrudarea este procesul pe care se bazează fabricarea
profilelor noastre de ferestre. PVC-ul este modelat sub
presiune. Suprafața exterioară este fabricată din PVC nou.
Părțile interne invizibile ale profilelor EcoPuls sunt realizate
din material reciclat. Ce este special aici: ambele au loc în
același timp. Prin urmare, acest proces se numește coextrudare.
Acesta este modul în care 40% din profilele noastre sunt
fabricate astăzi. Proporția de material reciclat variază între
40% și 75% și urmează să crească în viitor.

Calitatea este elementul nostru
central
Profilele ferestrelor își păstrează
proprietățile excelente în timpul
coextrudării și creează astfel o legătură unică între calitate premium,
inovație și sustenabilitate.

Economia noastră circulară

Sustenabilitate auditată
în toate fabricile
Stabilim standarde
Pentru a asigura standardele înalte și
la nivel intern, REHAU menține
propriul sistem de management de
mediu în conformitate cu ISO 14001
și un sistem de management al energiei în conformitate cu ISO 50001.

Toate cele patru fabrici europene de
ferestre REHAU au fost certificate
printr-o etichetă independentă pentru
produse VinylPlus. Asta înseamnă că îndeplinesc toate criteriile de sustenabilitate
stabilite pentru industria de PVC: începând cu achiziționarea de materii prime și
circuitele de material până la reciclare.
REHAU este unul dintre puținii dezvoltatori de sisteme care poate demonstra
acest standard în toată Europa.
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Până la

76%
economie
de energie

Sustenabil în aplicare
Ferestrele EcoPuls revin la dvs. prin intermediul partenerilor noștri REHAU. Ele asigură cea mai
bună calitate pentru locuit - și sub forma unei bune izolații termice. În combinație cu un geam
termoizolant triplu, ating valori Uw exemplare și economii de energie de până la 76 %*. Prin
urmare, montajul are două avantaje: reducerea costurilor de încălzire în timpul fazei de utilizare și
o senzație de liniște pentru că sprijiniți suplimentar mediul înconjurător printr-un produs fabricat
în mod sustenabil.

*Reducerea pierderilor de energie la nivelul ferestrei în cazul înlocuirii unor ferestre vechi din lemn/PVC din anii 1980 (Uf = 1,9; Ug = 3,0) cu
ferestre cu profil GENEO RAU-FIPRO X (Uf = 0,86; Ug = 0,5), dimensiune fereastră 123x148 cm

EcoPuls: Ferestre pentru o amprentă ecologică pozitivă

Simbolul nostru pentru
sustenabilitatea practică
Profilele ferestrei REHAU cu eticheta EcoPuls
reprezintă o amprentă ecologică pozitivă.
În ultimii 30 de ani, REHAU a investit mult în implementarea unei producții sustenabile de ferestre. Economia circulară practicată în mod constant ne face astăzi
pionieri în branșă.
Am introdus eticheta EcoPuls pentru a arăta clar importanța sustenabilității la
REHAU. Cu ajutorul acesteia vă dați seama imediat că fereastra dvs. REHAU a fost
produsă într-un mod deosebit de sustenabil prin utilizarea materialului reciclat.
Dacă doriți să aflați mai multe despre acest subiect, vă rugăm să contactați partenerul dvs. REHAU.

REHAU face o muncă importantă de asociere
Poate funcționa pe termen lung doar dacă ideea sustenabilității se propagă în
întreaga industrie. Prin urmare, este foarte important ca REHAU să convină asupra
unei proceduri uniforme între companii. Un exemplu este implementarea VinylPlus,
angajamentul propriu la nivelul UE al industriei de PVC. Acesta prevede o rată de
reciclare a PVC-ului de 900.000 de tone pe an, care urmează să fie atinsă până în
2025. Cu aproximativ 70.000 de tone pe an, REHAU aduce deja o contribuție
importantă.

EPPA

The European Trade Association
of PVC Window System Suppliers

Fiți și dvs. parte a unui viitor sustenabil.
Prin ferestrele realizate din profile EcoPuls,
contribuiți la protejarea planetei.
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Fapte & Cifre

Promisiunea
noastră pentru
generații –
garanția dvs.
pentru acțiuni
sustenabile
Promisiuni goale nu există la noi. Economia circulară și angajamentul
pentru sustenabilitate sunt trăite în mod activ la REHAU. Cifrele
vorbesc de la sine: Ferestrele noastre oferă o senzație de liniște,
deoarece contribuiți la protejarea planetei.

40 până la 75 %

material reciclat se implementează deja în profilele EcoPuls.

97.000 de tone

de emisii de CO2 sunt economisite anual prin utilizarea reciclatului.
Asta corespunde unei forțe de absorbție a 7,8 milioane de copaci,
o pădure de mărimea Berlinului.

70.000 de tone

de material vechi sunt procesate de către REHAU în
fiecare an.

De 7x

poate fi reutilizat PVC-ul.

Cu 88 %

mai puțin CO2 se produce la producția de PVC reciclat
comparativ cu producția de material nou.
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Ne asumăm pe deplin
responsabilitatea
Întotdeauna a făcut parte din ADN-ul REHAU
să folosească materiile prime cu moderație și
eficiență. În calitate de membru al Pactului
Global al ONU, susținem „Sustainable
Development Goals” ale Organizației Națiunilor
Unite și contribuim zilnic la realizarea acestor
obiective.

Sustenabilitate la REHAU ca grup

Din 2020, REHAU s-a angajat prin UN-Initiative Global
Compact să respecte responsabilitatea corporativă și principiile
sale în domeniile drepturilor omului, muncii, mediului și luptei
împotriva corupției.

REHAU își concentrează strategia de sustenabilitate pe patru domenii principale:
▪ Antrenarea economiei circulare
Un răspuns pe termen lung la resursele limitate poate fi doar o economie circulară. În acest scop, vom continua să extindem proporția de materiale reciclate,
parteneriatele externe, rețelele și serviciile noastre.
▪ Creșterea sustenabilă și orientată spre valoare
Vrem să realizăm o creștere moderată, dar constantă pe termen lung, în special
cu soluțiile noastre inovatoare și sustenabile.
▪ Promovarea protecției climatice
Cu o sursă de energie inovatoare, în rețea și o utilizare din ce în ce mai mare a
energiilor regenerabile, ne aducem contribuția împotriva schimbărilor climatice.
▪ Promovarea diversității
Puterea inovatoare stă în perspective diverse. Apreciem și promovăm diversitatea
echipelor noastre și suntem dedicați unui tratament egal.

Dăm dovadă de transparență
Rezumăm în mod regulat în raportul nostru de sustenabilitate succesul pe care l-am avut cu strategia noastră. Făcând acest lucru, verificăm dacă suntem în continuare la înălțimea propriilor
noastre obiective. Convingeți-vă aici: www.rehau.ro/sustenabilitatea-la-rehau

50 SUSTAINABILITY & CLIMATE LEADERS
A RACE WE CAN WIN

2020

Onoare și obligație în același timp
REHAU a obținut deja mai multe premii internaționale pentru angajamentul său exemplar. În 2020 am
devenit unul dintre cei „50 Sustainable & Climate
Leaders”, o inițiativă care se bazează pe obiectivele
Națiunilor Unite pentru dezvoltarea sustenabilă. Am
primit medalia Ecovadis pentru un rating de sustenabilitate deosebit de ridicat. Astfel de onoruri sunt un
mare stimulent pentru a continua extinderea activităților noastre de sustenabilitate.
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Aici puteți profita de sistemele pentru ferestre EcoPuls:

Vă rugăm să țineți cont de respectivele prospecte tehnice, care
pot fi accesate online pe www.rehau.com/ti.
Ne rezervăm dreptul de a opera modificări tehnice.

Mai multe informații la
www.rehau.ro/ecopuls
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