Green Factbook
Zrównoważony rozwój w meblarstwie
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Zasoby są cenne.
Dlaczego w takim
razie o nie nie dbamy?

weź
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Dlaczego
zrównoważony
rozwój jest tak
ważny?

wyrzuć

zanieczyść

Liniowy model gospodarki opiera się na zasadzie „weź,
wytwórz, wyrzuć”. Oznacza to, że z surowców wytwarza
się produkty, które po zakończeniu cyklu życia trafiają po
prostu do śmietnika. Niszczy się przy tym wiele cennych
(i ograniczonych) zasobów, które z powodzeniem można
by ponownie wykorzystać. To poważny problem w naszych
praktykach i przyzwyczajeniach konsumenckich.
Takie podejście prowadzi nie tylko do nadmiernej
eksploatacji zasobów (kopalnych), ale także do
ekstremalnego zanieczyszczania środowiska, stale
rosnących gór śmieci na lądzie, dywanów śmieci
w oceanie i skażenia ekosystemów.
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oddaj do recyklingu

wytwórz

Gospodarka
obiegu
przerób zamkniętego wykorzystaj
wykorzystaj ponownie

Pierwszym krokiem w dobrym kierunku jest gospodarka
recyklingowa (Recycling Economy), w której produkty,
po zakończeniu cyklu życia, poddaje się recyklingowi.
W procesie tym są one selekcjonowane, tzn. cenne
surowce trafiają do ponownego wykorzystania i tylko
część niezdatna do recyklingu staje się odpadem.
Głównym celem jest jednak gospodarka obiegu zamkniętego (Circular Economy, CE), w której raz wykorzystany
zasób pozostaje na stałe w obiegu materiałowym, nie
wytwarzając odpadów. W takim modelu gospodarki
stawia się na tradycyjne praktyki takie jak naprawa,
ponowne wykorzystanie i konserwacja.

Długoterminowe cele
gospodarki obiegu
zamkniętego
▪ gospodarka niskoemisyjna, oparta na
energiach odnawialnych
▪ zapobieganie powstawaniu odpadów
i zanieczyszczaniu środowiska
▪ recykling produktów i materiałów
▪ odbudowa naturalnych ekosystemów
▪ tworzenie nowych miejsc pracy, rynków
i modeli biznesowych (ekonomia współdzielenia
(sharing economy), kafejki naprawcze (repair cafes) itp.)
▪ zapewnienie bezpieczeństwa dostaw
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Jaka jest
rola
polityki?

Tam, gdzie rynki nie
regulują się same,
polityka musi tworzyć
odpowiednie warunki
ramowe i mobilizować
(inicjująca i wspierająca
rola polityki).

Środki podejmowane
na rzecz osiągnięcia
celów Zielonego Ładu
▪ poprawa trwałości produktów, możliwość
powtórnego wykorzystania, możliwość
naprawy (w pierwszych branżach nawet
prawo do możliwości naprawy)
▪ znakowanie niebezpiecznych substancji
chemicznych w produktach
▪ zwiększenie efektywności energetycznej
i efektywnego gospodarowania zasobami
w produkcji
▪ zobowiązanie do wykorzystywania
w produktach określonej ilości materiałów
pochodzących z recyklingu
▪ stworzenie sprawnie działającego rynku
surowców wtórnych w UE, wzmocnienie
sektora recyklingu
▪ eliminowanie greenwashingu
▪ umożliwienie ponownego przetworzenia
produktu i recyklingu na wysokim poziomie
jakości
▪ propagowanie modeli biznesowych
i produktów, które chronią klimat
lub ograniczają emisje CO2 (taksonomia UE)
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Dobrym przykładem jest Zielony Ład UE,
którego założenia prezentuje poniższy wykres:

Neutralność klimatyczna do 2050 roku,
redukcja emisji CO2 o 50% do 2030
roku w stosunku do roku 1990

Dostawy czystej,
przystępnej cenowo
i bezpiecznej energii

Mobilizowanie przemysłu
na rzecz czystej
i cyrkulacyjnej gospodarki

Restrukturyzacja
gospodarki UE pod kątem
zrównoważonej przyszłości

Europejski
Zielony
Ład

Cel „zero zanieczyszczeń”
na rzecz środowiska
bez zanieczyszczeń

Ochrona i odbudowa
ekosystemów oraz
bioróżnorodności

„Od pola do stołu”,
sprawiedliwy, zdrowy
i przyjazny dla środowiska
system produkcji żywności

UE jako pionier
Budownictwo i renowacje
oszczędzające energię
i zasoby

Źródło: Europejski Zielony Ład

Szybsze przejście
na zrównoważoną
i inteligentną mobilność
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Zrównoważony rozwój
wzdłuż całego
łańcucha wartości

W REHAU aspekt zrównoważonego
rozwoju znajduje odzwierciedlenie
na wszystkich poziomach łańcucha
wartości. Począwszy od wszystkich
naszych pracowników poprzez
zaopatrzenie i produkcję aż po
produkty i opakowania.
Oto szczegółowa prezentacja
takiego łańcucha:
REHAU jako firma rodzinna
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Ludzie

▪ Doceniające środowisko pracy
▪ Brak wyzysku
i zakaz pracy dzieci
w firmie REHAU
oraz u jej dostawców (patrz Kodeks
postępowania dla
Dostawców)
▪ Atrakcyjne wynagrodzenie we wszystkich
zakładach
▪ Promowanie
różnorodności,
w tym różnorodności
kulturowej
▪ Elastyczność
(uwzględnianie
osobistej sytuacji
życiowej)

Zakupy

▪ Wysokie standardy
zrównoważonego
rozwoju także u
naszych dostawców,
wymóg zawarty w
naszym Kodeksie
postępowania dla
Dostawców
▪ Certyfikowane
surowce na
poziomie produktów
i opakowań

▪ Certyfikowane
polimery
▪ Sprawdzone
recyklaty i ich
dostawcy
▪ Drewno z
certyfikowanych
lasów

Produkcja

Produkt

Opakowanie

▪ Zarządzanie energią
zgodnie ze standardem ISO 50001:
szczegółowe monitorowanie zużycia
prądu, gazu i wody
▪ System zarządzania
środowiskiem w standardzie ISO 14001:
monitorowanie
wszystkich
odpadów stałych
▪ Inicjatywa REHAU
Performance System
(RPS²): zwiększanie
skuteczności i wydajności naszych
procesów
▪ Stałe inwestowanie
w najnowocześniejsze technologie
i systemy

▪ Produkty niskoemisyjne
▪ Różne linie obrzeży
zgodne z koncepcją
zrównoważonego
rozwoju:
▪ RAUKANTEX eco
▪ RAUKANTEX evo
▪ rodzina produktów health.
protect
▪ RAUKANTEX pro
▪ RAUVISIO crystal
▪ RAUVISIO brilliant

▪ Stosowanie certyfikowanych opakowań
z materiałów pochodzących z recyklingu
oraz palet wielokrotnego użytku
▪ Ponadto: w miarę
możliwości oszczędzanie opakowań lub
rezygnowanie z nich
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Zrównoważony
rozwój w praktyce
REHAU

Zrównoważony rozwój w REHAU
ma kluczowe znaczenie. W ciągu
ostatnich lat przyczyniliśmy się
do niego, wprowadzając na rynek
innowacyjne produkty. Na tym
jednak nie poprzestajemy.
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12%

tyle wynosi udział recyklingu
w tonażu całkowitym
(2018)

65%

opakowań ze
zrównoważonych
materiałów
(2018)

90%

29%

mniej CO2
(2018 w stosunku do 2009)

Zrównoważony
rozwój w praktyce
REHAU

31%

to wskaźnik
odzysku materiałów
z produkcji
(2018)

17%

zaoszczędzonej wody
(2018 w stosunku do 2009)

zaoszczędzonej energii
(kWh/kg)
(2018 w stosunku do 2009)

20%

naszych zakładów jest zasilanych energią
elektryczną ze źródeł odnawialnych (2018),
a europejskie zakłady produkujące obrzeża
meblowe są już dziś w 100% zasilane energią
elektryczną neutralną dla klimatu
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REHAU należy do grona
50 światowych liderów
w dziedzinie klimatu
i zrównoważonego rozwoju
Jako członek inicjatywy ONZ
„50 Sustainability & Climate Leaders”
i zrównoważona firma rodzinna REHAU
aktywnie wspiera 17 Celów
Zrównoważonego Rozwoju –
na poziomie Grupy m.in. poprzez:

50 SUSTAINABILITY & CLIMATE LEADERS
A RACE WE CAN WIN

zrównoważony rozwój w długoterminowej
perspektywie
1-3% rocznego wzrostu

wspieranie różnorodności, eliminowanie nierówności
zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych
z 10% do 15% do 2025 roku (w stosunku do 2016)

wspieranie gospodarki cyrkulacyjnej na rzecz
zrównoważonej przyszłości
zwiększenie wykorzystania materiałów z recyklingu
do 2025 roku z 11% do 15%

uwzględnienie zmian klimatycznych
redukcja emisji CO2 do 2025 roku o 30%
(w stosunku do 2018)

Zobacz film:

www.50climateleaders.com/rehau
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RAUKANTEX eco.protect –
obrzeża meblowe zgodne
z zasadą zrównoważonego
rozwoju
Również w działach mebli i obrzeży
meblowych od lat prowadzone są
działania na rzecz zrównoważonych
rozwiązań dla naszych klientów.
Kluczowe znaczenie ma rodzina
produktów eco.protect z nowymi liniami:
RAUKANTEX eco oraz RAUKANTEX evo.

www.rehau.pl/eco-protect
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Odpowiedzialność społeczna

Bezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego

Status quo
▪ Doceniające środowisko pracy
▪ Produkcja dobrze wynagradzana,
bez wyzysku i bez pracy dzieci
▪ Integracja osób z niepełnosprawnościami przy konfekcjonowaniu wzorów
(Hochfränkische Werkstätten Hof)
▪ Atrakcyjne wynagrodzenie we wszystkich zakładach

Status quo
▪ Niestosowanie pigmentów zawierających
ołów
▪ Niestosowanie plastyfikatorów ftalanowych
▪ Ograniczenie do minimum wykorzystania
preparatów zwiększających przyczepność
i farb drukarskich zawierających chlor

Cel
▪ Proaktywne wdrażanie procedur
należytej staranności w całym
łańcuchu dostaw (nowa ustawa
o łańcuchu dostaw i dyrektywa
europejska)

Pola
naszej
działalności

Surowce ze zrównoważonych źródeł
i materiały pochodzące z recyklingu

Opakowania oszczędzające zasoby,
zapobieganie powstawaniu odpadów

Status quo / bieżące zmiany
▪ Stosowanie materiałów z recyklingu,
materiałów przedkonsumenckich,
wykorzystanie odpadów z produkcji
klientów pilotażowych
▪ Dwie nowe zrównoważone linie
produktów (RAUKANTEX eco,
RAUKANTEX evo)

Status quo / cele
▪ Analiza istniejących opakowań
▪ Redukcja/unikanie opakowań
(„Najlepsze opakowanie to takie,
które nie jest potrzebne!”) –
zasada zapisana również w Kodeksie
postępowania dla Dostawców
▪ Stosowanie opakowań wielokrotnego
użytku/z recyklingu

Cele
▪ Kwalifikowanie kolejnych materiałów
do recyklingu i surowców alternatywnych
▪ Zwiększenie udziału recyklingu
▪ CE
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▪ Niestosowanie metali ciężkich
▪ Niestosowanie substancji zawierających
halogeny (np. środki zmniejszające
palność)
▪ Zgodność z RoHS i REACh
Cel
▪ Eliminowanie kolejnych substancji
szkodliwych

Efektywność energetyczna
i ochrona zasobów
Status quo
▪ Stałe monitorowanie zużycia energii
▪ Stałe obniżanie emisji CO2
▪ Europejskie zakłady produkujące obrzeża
już dziś zasilane są „zieloną” energią
Cele
▪ Zmniejszenie/unikanie zużycia
energii i zasobów
▪ Neutralność klimatyczna w całym
łańcuchu wartości (od pozyskiwania
surowców po recykling produktów/
materiałów, scope 1-3)
▪ Budowa czystych obiegów chłodzenia
w zakładzie z oczyszczaniem biologicznym
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RAUVISIO crystal
i RAUVISIO brilliant –
Oświadczenie dotyczące
zrównoważonego rozwoju
Również w ramach programów produktów
RAUVISIO crystal i RAUVISIO brilliant
realizujemy liczne działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju.
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Odpowiedzialność społeczna

Struktura i skład materiałowy

Status quo
▪ Doceniające środowisko pracy
▪ Produkcja dobrze wynagradzana,
bez wyzysku i bez pracy dzieci
▪ Integracja osób z niepełnosprawnościami przy konfekcjonowaniu wzorów
(Hochfränkische Werkstätten Hof)
▪ Atrakcyjne wynagrodzenie we wszystkich zakładach

▪ 21% laminat szklany/warstwa przeciwprężna
(RAUVISIO crystal)
▪ 79% płyty drewnopochodne (RAUVISIO crystal)
▪ 8% laminat akrylowy/warstwa przeciwprężna
(RAUVISIO brilliant)
▪ 92% płyty drewnopochodne (RAUVISIO brilliant)

Cel
▪ Proaktywne wdrażanie procedur
należytej staranności w całym łańcuchu
dostaw (nowa ustawa o łańcuchu
dostaw i dyrektywa europejska)

Pola
naszej
działalności

Opakowania oszczędzające zasoby,
zapobieganie powstawaniu odpadów
Surowce ze zrównoważonych źródeł
i materiały pochodzące z recyklingu
Udział surowców odnawialnych:
▪ RAUVISIO crystal: 79% (płyta MDF)
▪ RAUVISIO brilliant: 92% (płyta MDF)
▪ Stosowanie płyt drewnopochodnych
wyłącznie z drewna pochodzącego
ze zrównoważonej gospodarki leśnej
z certyfikatem PEFC (certyfikat
uzyskany)
▪ Możliwy częściowy recykling, po
oddzieleniu składników polimerowych
i płyt drewnopochodnych
▪ Procesy ponownego przerobu MDF
(np. wprowadzanie płyt z powrotem
do produkcji)

▪ Tam, gdzie to możliwe bezpośrednio generowane odpady wykorzystuje się ponownie w produkcji
dzięki przemyślanym technologiom
procesowym. Przykłady: warstwa
przeciwprężna RAUVISIO crystal
składa się w 75% z recyklatu,
laminat akrylowy RAUVISIO brilliant ma w składzie do 30% recyklatu, a warstwa przeciwprężna
RAUVISIO brilliant: do 43%.
▪ 98% surowców odnawialnych,
2% tworzyw sztucznych/metalu
▪ Stosujemy zarówno opakowania
jednorazowe, jak i wielokrotnego
użytku

Części kupowane/surowce
▪ Laminat szklany/laminat akrylowy
(lakier UV, PMMA, kopolimery styrenu)
▪ Warstwa przeciwprężna (recyklat
laminatu szklanego / laminatu akrylowego, PMMA, kopolimerów styrenu)
▪ Klej (termotopliwy PUR)
▪ Płyty drewnopochodne (MDF)

Efektywność energetyczna
i ochrona zasobów
▪ Do prasowania kompozytowych płyt
meblowych RAUVISIO brilliant
i RAUVISIO crystal wykorzystujemy
w Niemczech aż do 100% energii
ze źródeł odnawialnych.
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Żaluzje meblowe RAUVOLET
i listwy przyblatowe RAUWALON –
Oświadczenie dotyczące
zrównoważonego rozwoju

W przypadku produktów RAUVOLET
i RAUWALON już od kilku lat wykorzystujemy
rozwiązania oszczędzające zasoby naturalne.
Z korzyścią dla środowiska i naszych klientów.

Green Factbook
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Odpowiedzialność społeczna
Status quo
▪ Doceniające środowisko pracy
▪ Produkcja dobrze wynagradzana,
bez wyzysku i bez pracy dzieci
▪ Integracja osób z niepełnosprawnościami przy konfekcjonowaniu wzorów
(Hochfränkische Werkstätten)
▪ Atrakcyjne wynagrodzenie we wszystkich zakładach
Cel
▪ Proaktywne wdrażanie procedur należytej staranności w całym łańcuchu
dostaw (nowa ustawa o łańcuchu
dostaw i dyrektywa europejska)

Żaluzje meblowe RAUVOLET (RAU-PP) i listwy przyblatowe RAUWALON
(RAU-PP + RAU-ABS) z bezpiecznych materiałów
Status quo
▪ Niestosowanie pigmentów
zawierających ołów
▪ Niestosowanie plastyfikatorów
ftalanowych
▪ Niestosowanie farb drukarskich
zawierających chlor
▪ Niestosowanie metali ciężkich

Pola
naszej
działalności

Efektywność energetyczna
i ochrona zasobów
Status quo
▪ Stałe monitorowanie zużycia energii
▪ Stałe obniżanie emisji CO2
▪ Europejska produkcja żaluzji meblowych
RAUVOLET już dziś zasilana jest „zieloną”
energią
Cele
▪ Zmniejszenie/unikanie zużycia
energii i zasobów
▪ Neutralność klimatyczna w całym
łańcuchu wartości (od pozyskiwania
surowców po recykling produktów/
materiałów, scope 1-3)
▪ Budowa czystych obiegów chłodzenia
w zakładzie z oczyszczaniem biologicznym

Opakowania oszczędzające zasoby,
zapobieganie powstawaniu odpadów
Status quo / cele
▪ Tam, gdzie to możliwe
bezpośrednio generowane odpady
wykorzystuje się ponownie w
produkcji dzięki przemyślanym
technologiom procesowym
▪ W miarę możliwości redukcja
opakowań w wymiarze podstawowym i stosowanie opakowań
jednorazowych oraz wielokrotnego
użytku pochodzących z recyklingu

▪ Niestosowanie substancji zawierających
halogeny (np. środki zmniejszające
palność)
▪ Zgodność z RoHS i REACh
Cel
▪ Eliminowanie kolejnych substancji
szkodliwych

Surowce ze zrównoważonych źródeł
i materiały pochodzące z recyklingu
Status quo / bieżące zmiany
▪ Stosowanie materiałów z recyklingu,
nawet do 100% ABS w przypadku
RAUWALON (część dolna) i do 50% PP
w przypadku RAUWALON (część górna)
▪ Zrównoważona produkcja polipropylenu
(na przykładzie RAUVOLET) dzięki
specjalnym zasobooszczędnym
procesom produkcji oraz odpowiednio
zasobooszczędnym konstrukcjom profili
Cele
▪ Kwalifikowanie kolejnych materiałów
do recyklingu i surowców alternatywnych
▪ Zwiększenie udziału recyklingu
▪ Zwiększenie oszczędności materiałowej,
redukcja masy i obniżenie kosztów
transportu (paliwo)
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Karta techniczna
produktu
RAUKANTEX eco

„Nasza pierwsza na rynku linia
obrzeży na bazie recyklatu”.

www.rehau.pl/eco-protect
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Materiał

Polipropylen (PP) w 50% z materiałów pochodzących z recyklatów przedkonsumenckich.

Dostępny jako

▪ RAUKANTEX pure
▪ RAUKANTEX pro (RAUKANTEX pro, RAUKANTEX pro OMR)

Dostępne linie produktów

▪ RAUKANTEX color
▪ RAUKANTEX decor
▪ RAUKANTEX designo

Dostępne grubości obrzeży

0,4 mm - 3,0 mm

Dostępne szerokości obrzeży

16,0 mm - 64,0 mm (inne szerokości na zapytanie)

Dostępne przetłoczenia

▪ kalandrowanie: wszystkie
▪ wytłaczanie: wszystkie

Dostępne powłoki

od matowych po lustrzane

Branże

produkcja wyposażenia do biur, mieszkań, kuchni, łazienki, wyposażenia zewnętrznego
(sektor produkcji drzwi – na zapytanie)

Właściwości szczególne

▪ obróbka: taka sama jak w przypadku innych produktów z polipropylenu, bez konieczności zmiany
maszyn i/lub parametrów maszyn
▪ jakość: pod względem wzornictwa, trwałości i obrabialności – czyli wszystkich kluczowych
kryteriów jakościowych RAUKANTEX – taka sama jak w przypadku pozostałych linii produktów
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Karta techniczna
produktu
RAUKANTEX evo

„Pierwsza na rynku linia
obrzeży meblowych z
certyfikatem ISCC PLUS*,
której zastosowanie nie
wymaga dodatkowego
zużycia ropy naftowej”.

www.rehau.pl/eco-protect

Green Factbook

Materiał

100% polipropylen (PP)
Wskazówka: zastosowanie obrzeży RAUKANTEX evo zamiast tradycyjnych obrzeży polipropylenowych całkowicie eliminuje konieczność dodatkowego zużycia ropy naftowej do produkcji PP.
Certyfikat ISCC PLUS* gwarantuje, że do produkcji polipropylenu wykorzystywane są wyłącznie
surowce niekopalne. Są to produkty odpadowe z innych gałęzi przemysłu (np. przetwórstwa drewna)
i dlatego nie stanowią konkurencji wobec produkcji żywności/gruntów rolnych.

Dostępny jako

▪ RAUKANTEX pure
▪ RAUKANTEX pro (RAUKANTEX pro, RAUKANTEX pro OMR)

Dostępne linie produktów

▪ RAUKANTEX color
▪ RAUKANTEX decor
▪ RAUKANTEX designo

Dostępne grubości obrzeży

0,4 mm - 3,0 mm

Dostępne szerokości obrzeży

16,0 mm - 104,0 mm

Dostępne przetłoczenia

▪ kalandrowanie: wszystkie
▪ wytłaczanie: wszystkie

Dostępne powłoki

od matowych po lustrzane

Branże

produkcja wyposażenia do biur, mieszkań, kuchni, łazienki, wyposażenia zewnętrznego
(sektor produkcji drzwi – na zapytanie)

Właściwości szczególne

▪ obróbka: taka sama jak w przypadku innych produktów z polipropylenu, bez konieczności zmiany
maszyn i/lub parametrów maszyn
▪ jakość: pod względem wzornictwa, trwałości i obrabialności – czyli wszystkich kluczowych
kryteriów jakościowych RAUKANTEX – taka sama jak w przypadku pozostałych linii produktów

*Certyfikacja w toku
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Zrównoważony
rozwój w branży
meblowej

Zrównoważone rozwiązania w zakresie
produktów i nasz wkład w Zielony Ład.

www.rehau.pl/eco-protect

Green Factbook
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Maks. ograniczenie

stosowania substancji szkodliwych (np. obrzeża ABS i PP bez chloru,
bez ołowiu, RAUKANTEX pro / bezklejowa warstwa funkcyjna)

Wysoki udział
recyklatu

Produkcja lokalna
blisko klienta

w stosowanych przez
nas opakowaniach

Pierwsza

koncepcja
obiegu

Dystrybucja
lokalna

w zakresie EDB
w praktyce
(odzyskiwanie
odpadów produkcyjnych
z produkcji klientów
pilotażowych)

blisko klienta

50%

recyklatu w RAUKANTEX eco,
CE-ready, maks. ponowne
wykorzystanie recyklatów
wewnętrznych

100%

energii ze źródeł odnawialnych
w europejskich zakładach
produkcji obrzeży (Rehau,
Visbek, Tortosa)

Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo autorskie. Powstałe w ten sposób prawa,
w szczególności prawo do tłumaczenia, przedruku, pobierania rysunków, przesyłania drogą
radiową, powielania na drodze fotomechanicznej lub podobnej, a także zapisywania danych
w formie elektronicznej są zastrzeżone.

© REHAU Sp. z o.o.
Biuro Handlowo-Techniczne REHAU
Baranowo, ul. Poznańska 1 A,
62-081 Przeźmierowo k. Poznania
tel: +48 61 84 98 400
poznan@rehau.com
REHAU Sp. z o.o. - NIP 781-00-16-806
Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego; nr KRS: 0000049439
Kapitał zakładowy: 46 500 000,00 PLN

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Obowiązująca aktualna wersja dostępna
jest w internecie na stronie www.rehau.com/ti.

M00600 PL 07.2021

Druk neutralny klimatycznie.

