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Zelenou barvu máme v krvi.
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Barvu máme v krvi: S touto filozofií se stal ADLER 
předním výrobcem barev, laků a ochranných prostřed-
ků na dřevo. Barva, kterou máme v krvi, je přitom  
z velké části zelená, neboť ochrana životního prostředí 
byla pro společnost ADLER vždy vysokou prioritou.

Před více než 85 lety položil Johann Berghofer 
základní kámen společnosti ADLER. Z malého 
obchodu s barvami v Tirolském Schwazu se 
společnost ADLER rozrostla na přední high-tech 
společnost s více než 620 zaměstnanci, která záso-
buje zákazníky z celého světa. V průběhu času se 
hodně změnilo, ale jedna věc zůstala stejná:
vášeň pro barvy, snaha myslet na zítřek již dnes 
a jednat zodpovědně pro budoucnost.
 

ADLER ručí za udržitelné podnikání. Prostřed-
nictvím ekologických výrobních metod, hlída-
ných dodavatelských řetězců a zpracování obno-
vitelných surovin ADLER šetří vzácné přírodní 
zdroje. Zároveň významně přispívá k ochraně 
klimatu energeticky efektivní výrobou. Emise, 
jimž se nelze vyhnout ani přes značné úsilí, jsou 
redukovány kompenzací CO₂. Tímto způsobem 
ADLER, jako jeden z prvních podniků ve svém 
oboru, vyrábí stoprocentně bez negativního 
dopadu na klima*.
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2010092004337
EN ISO 9001

2010410216
EN ISO 14001

TA270121277202
EN ISO 50001

20116183004742
ISO 45001ZERTIFIZIERT

Kvalita, zodpovědné jednání a sociální 
angažovanost nejsou pro společnost  
ADLER jen prázdná slova.
To dokazují četná ocenění a certifikace, 
v rámci kterých se továrna na barvy  
a laky pravidelně podrobuje přísným  
kontrolám.
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Myslíme na budoucnost
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„Nemělo by se kácet více stromů, než stačí  
vyrůst“: Touto větou zrodil myšlenku udrži-
telnosti německý lesník Carl von Carlowitz 
(1645–1714). Udržitelnost znamená odpovědné 
zacházení se Zemí a s jejími zdroji – tak, aby 
i naše vnoučata měla hodnotný svět, ve kterém 
lze žít. To však při našem současném životním 
stylu není možné.

Pro náš dnešní životní styl by bylo potřeba 
1,75 planety Země. Jestliže by každý na Zemi žil 
takovým způsobem jako my ve střední Evropě, 
potřebovali bychom téměř tři zeměkoule, aby  
byla pokryta naše spotřeba zdrojů.

Myslíme na budoucnost1

Chovat se udržitelně znamená převzít odpověd-
nost za lidi a společnost. Udržitelnost pro ADLER 
znamená rovněž kladení důrazu na dlouhodobou 
stabilitu a upřednostňovat trvalý rozvoj společnosti 
nad krátkodobým ekonomickým úspěchem.
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USA

53
Střední Evropa

2,2
Čína

1,75
celý svět
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Carl von Carlow
itz

„Nemělo by se kácet více 
stromů, než stačí vyrůst“ 
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Udržitelnost
pro ADLER znamená …

jednat pokrokově

chránit životní prostředí 
a zdroje

být první volbou pro naše  
zaměstnance

podnikat zodpovědně

vytvářet dlouhodobou přidanou  
hodnotu pro naše zákazníky,  
zaměstnance a celou společnost 

Myslíme na budoucnost1
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ADLER byl vždy oprávněně považován za prů-
kopníka v  oblasti výroby laků šetrných k  život-
nímu prostředí. Díky našemu důrazu na ochranu 
přírody pak vznikla komplexní filozofie udrži-
telnosti ADLER, která je dnes již jednou z hlav-
ních součástí naší podnikové strategie.

Základem naší filosofie udržitelnosti jsou cíle 
OSN pro udržitelný rozvoj. Tyto cíle udržitel-
ného rozvoje stanovují jednotné globální stan-
dardy a priority až do roku 2030 a jsou impulsem 
pro zavedení ekologických opatření v  různých 
oblastech. Ze 17 cílů udržitelného rozvoje jsme 
definovali ty, které stojí v  popředí podnikatel-
ských aktivit společnosti ADLER. 

Prioritou je pro nás nejen udržitelný vývoj, výro-
ba a spotřeba našich produktů, ale i ochrana kli-
matu a zdraví našich zaměstnanců a zákazníků. 
Více o těchto požadavcích zjistíte v následujících 
kapitolách.

KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ

MÍR, 
SPRAVEDLNOST 
A SILNÉ INSTITUCE

PARTNERSTVÍ 
KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

KVALITNÍ 
VZDĚLÁNÍ

PRŮMYSL, INOVACE 
A INFRASTRUKTURA

DŮSTOJNÁ PRÁCE 
A EKONOMICKÝ RŮST

ZDRAVÍ 
A KVALITNÍ ŽIVOT

Udržitelnost znamená neustálý proces vývoje. Proto si pravi-
delně stanovujeme ambiciózní cíle: lepší ochranu zdraví našich 

zaměstnanců, další rozvoj našich výrobních metod nebo další 
rozšíření našeho sortimentu ekologicky šetrných produktů, 

kterými provázíme naše zákazníky na jejich vlastní cestě k větší 
udržitelnosti. Neboť každý zákazník může svým nákupním 
chováním přispět k udržitelnější budoucnosti a snížit svou 

vlastní ekologickou stopu. A to například nákupem produktů 
šetrných k životnímu prostředí nebo jejich správnou recyklací.
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Běžný vodou 

ředitelný lak

Koncept udržitelnosti a šetrného využívání zdrojů je důležitý zejména v  oblasti sta-
vebnictví a bydlení. Tato odvětví totiž spotřebovávají značné množství energie a suro-
vin, což může mít zásadní dopad na životní prostředí. Z toho důvodu jsou udržitelné 
produkty pro stavebnictví a bydlení klíčové pro zachování přírody našim potomkům.

Jednáme s ohledem na budoucnost pomocí 
pečlivého zacházení se zdroji a surovinami

Voda
Pevné látky

Podíl na bázi 
obnovitelných 
surovin 

Rozpouštědla
Pevné látky

1

Rozpouštědlový

Voda

Pevné látky

Rozpouštědla Rozpouštědla

lak
lak na bázi 

obnovitelných 

surovin

Myslíme na budoucnost

Vodou ředitelný
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Společnost ADLER tak prostřednictvím 
svých green produktů věnuje pozornost 
celému udržitelnému životnímu cyklu 
produktu. Většina udržitelných produktů 
společnosti ADLER je vyrobena z pří-
rodních surovin, jako je voda a obnovi-
telné suroviny. Jako pojivo se místo ropy 
používají například rostlinné oleje nebo 
vedlejší produkty ze zemědělství. Kromě 
toho se ADLER snaží získávat lokální 
suroviny z Evropy. Vedle nákupu, výroby 
a spotřeby dbá ADLER i na udržitelnou 
likvidaci. Proto je přibližně 25 % z celkové 
produkce dodáváno v opakovaně použi-
telných obalech, aby se zabránilo zbyteč-
nému vytváření odpadu. Není tedy divu, 
že mnoho produktů společnosti ADLER 
získalo ekologické certifikáty a certifikáty 
udržitelnosti, jako například rakouskou 
ekoznačku nebo pečeť  Cradle to Cradle.
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Myšlenka  
Cradle to Cradle

1

vývoj 

výroba

využití

recyklace

(obnovitelné) suroviny

Myslíme na budoucnost
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Cílem je využívat zdroje způsobem, 
který vytváří přirozený cyklus příjmu 

a výdeje. Ve společnosti ADLER
je pro nás výroba velmi důležitá,  

a proto ji chceme nastavit tak, aby 
měla pozitivní dopad na společnost, 

ekonomiku i planetu.

Certifikát pro udržitelné řízení recyklace

Ekologickou a klimaticky neutrální výrobu

Využívání bezpečných a obnovitelných surovin

Od kolébky ke kolébce: Tato myšlenka stojí za 
principem Cradle to Cradle. U každého výrobku 
se již při výrobě pamatuje i na konec jeho životní-
ho cyklu. Celý životní cyklus výrobku je navržen 
tak, aby nevznikal žádný odpad. Použitý materiál 
lze po upotřebení opět využít. To minimalizuje 
množství odpadu a šetří cenné zdroje. 

Výrobky jsou určeny pro potenciálně nekonečné 
oběhové hospodářství. V praxi to znamená, že na-
příklad vyřazený kus nábytku nebo dřevěný dílec 
neskončí v odpadu, ale je recyklován podle prin-
cipu kaskádového hospodářství – např. na dřevo-
třískové desky nebo na izolační materiál. Odpad 
se tak opět stává surovinou. Dlouhodobým cílem 
společnosti ADLER je, aby materiály pro povrcho-
vou úpravu měly další možnost využití po jejich 
recyklaci, například jako lepidlo nebo jako barvivo.
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1

Jednáme s ohledem na budoucnost pomocí
efektivní ochrany klimatu a životního prostředí

V médiích jsme téměř každý den konfrontováni 
s tématem změny klimatu. V současné době se po-
týkáme s globálním oteplováním, které bude dále 
urychlováno naším životním stylem. Výsledky 
zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) jsou však pozitivní, protože podle této 
organizace stále není příliš pozdě na omezení 
globálního oteplování a související rizika (Global 
2000). Extrémní změny, jako je zvyšování hladi-
ny moří, tání arktického mořského ledovce a zvět-
šování veder, jsou však již vnímatelné a jsou pro 
nás výstražným signálem.

Náš přínos k ochraně klimatu: Již v sedmdesátých 
letech byl ADLER jedním z prvních výrobců materiálů 
pro povrchovou úpravu, který rozpoznal přínos vodou 
ředitelných laků pro zlepšení ekologické rovnováhy 
a udržitelného procesu výroby. Ve srovnání s materiály 
na bázi rozpouštědel mají vodou ředitelné laky výraz-
ně nižší podíl těkavých organických látek (VOC).  
VOC jsou pro životní prostředí velmi škodlivé. Zámě-
nou rozpouštědel za vodu se dopad na životní prostře-
dí snižuje přibližně o 90 %. Spuštěním provozu nej-
modernější evropské haly na výrobu vodou ředitelných 
laků v roce 2019 zahájila společnost ADLER zcela  
novou éru. Touto investicí jasně ukazujeme svoji  
strategii pro udržitelnou budoucnost s výrobou  
vodou ředitelných materiálů. ADLER je navíc jednou 
z prvních společností ve svém oboru, která funguje 
100 % klimaticky neutrálně*.

Myslíme na budoucnost
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Jednáme s ohledem na 
budoucnost díky
radikálnímu omezení 
nebezpečných látek 

Tím, že se vyhýbáme toxickým, karcinogenním, 
mutagenním nebo reprodukčním surovinám, 
splňují naše nátěrové hmoty základní požadav-
ky na zdravé životní prostředí. Mnoho nátěro-
vých hmot ADLER je připraveno tak, aby spl-
ňovaly požadavky rakouské ekoznačky, DGNB, 
LEED a dalších. 
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Značka udržitelnosti green2



Nejudržitelnější systémy v produktové  
řadě ADLER najdete pod značkou udržitel-
nosti green. Při vývoji se ADLER opírá o cíle 
udržitelného rozvoje OSN, které společ-
nost ADLER definovala jako základ svého 
odpovědného chování. Všechny produkty 
jsou testovány a certifikovány podle tří 
kategorií: životní prostředí, zdraví &  
bezpečnost a životnost. Pouze produkty, 
které mají pozitivní hodnocení ve všech 
těchto třech oblastech, jsou označeny 
ADLER značkou udržitelnosti green.

19

Laboratoř ADLER pečlivě zkou-
má výrobky podle různých kri-
térií a hodnotí je podle přísných 
směrnic. Normy, které ADLER 
uplatňuje na své výrobky, jsou 
mnohdy přísnější než normy zná-
mých environmentálních značek.
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Značka udržitelnosti green2
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Životní prostředí

Zdraví & bezpečnost

Životnost

Jaký vliv mají produkty 
společnosti ADLER 
na životní prostředí?

Jak působí produkty společnosti  
ADLER v průběhu zpracování  
a po zpracování na zdraví lidí?

Jak ovlivňuje povrchová úprava životnost  
ošetřených povrchů? Jen produkty s dlouhou 
životností jsou produkty udržitelné!
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podíl obno-
vitelných 
surovin

bez syntetických 
nanomateriálů

odolnost proti 
vnějším vlivům, 
světlu, chemickým 
a mechanickým 
vlivům

bez 
změkčovadel 
(ftalátů)

vysoká 
stabilita 
barvy

bez surovin, 
které mohou 
poškozovat 
zdraví 

vysoká 
otěruvzdornost 
a opravitelnost

bez senzibili-
zujících nebo 
kůži leptajících 
surovin 

vysoká 
vydatnost 
nebo krycí 
schopnost 

univerzální  
použití  
a efektivní
zpracování 

pozitivní vliv  
na zdraví díky 
snížení zátěže 
životního 
prostředí

nízký 
obsah VOC

bez dopadu na 
globální oteplo-
vání, popř. nízká 
ekologická stopa

bez přísad aroma-
tických prvků  
a těžkých kovů

žádné látky škodlivé  
životnímu prostředí, 
které by měly za následek  
kyselé deště, znečištění vod,  
poškození ozonové vrstvy  
nebo snížení biodiverzity

bez karcino-
genních nebo 
alergenních 
látek

trvalá 
elasticita
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2

Značka 
udržitelnosti 
pro progresivní 
nátěrové hmoty

Značka udržitelnosti green
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→  aktivní přispívání k ochraně klimatu
  ·  použitím obnovitelných surovin místo fosilních

  ·  redukcí emisí CO₂ a VOC

→  100 % klimaticky neutrální * výrobu

→  nízkou spotřebu zdrojů

→  nákup lokálních surovin z Evropy

→  vysoký podíl obnovitelných surovin

→  podporu biodiverzity
 ·   ADLER sází na suroviny, které neškodí hmyzu (zejména včelám)  

a podporují rozmanitost přírody (žádná podpora monokultur)

→  zejména vodou ředitelné produkty se zanedbatelnými emisemi

→  zdravější životní prostředí s minimen znečišťujících látek
  ·  označené produkty jsou bez formaldehydů a těžkých kovů, 

  · označené produkty neobsahují žádné karcinogenní látky

  ·   označené produkty jsou odolné vůči potu a slinám (DIN 53160)  
a jsou vhodné pro dětské hračky (EN 71-3)

→   vysokou kvalitu produktu a snížení dopadu na životní  
prostředí díky dlouhé skladovatelnosti, odolnosti apod.

 
green
je značka pro …



Top ekologické produkty green3

Udržitelné bydlení: kolik CO₂ lze  
ušetřit používáním našich špičkových  
ekologických produktů green?

Kromě zde vybraných mate-
riálů existuje i mnoho dalších 
produktů ADLER, které náleží 
do našeho udržitelného sor-
timentu.Zjistěte více o našich 
dalších udržitelných produk-
tech green na našich webo-
vých stránkách nebo v našich 
produktových brožurách.

Naše špičkové ekologické  
produkty jsou označeny nejen  
značkou udržitelnosti green,   
ale z větší části mají i certifikát 
Cradle to Cradle. 

24
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AVIVA Terra-Naturweiß
-6 % 
-0,28 kg CO₂/l

Bluefin Terra-Diamond
-31 % 
-1,7 kg CO₂/l

Legno Aqua-Öl
-15 %

-0,8 kg CO₂/l 

Lignovit Terra
-65 %   

-4,7 kg CO₂/l
Pullex Aqua-Terra
- 60 % 
- 4,3 kg CO₂/l 

ADLER VariColor

-35 % 
-2,6 kg CO₂/l

Terra Wax-Oil
-50 % 

-2,7 kg CO₂/l 
Lignovit Interior UV 100

-45 % 
-2,4 kg CO₂/l

Celková úspora CO₂: 

385 kg CO₂
to odpovídá přibližné roční 
absorpci CO₂ u 31 stromů

Aquawood Natureffekt
-55 % 
-3 kg CO₂/l
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Top ekologické produkty green3
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Bluefin Terra-Diamond

Číslo položky 2962 000105 ff
Balení 4 kg, 20 kg
Stupeň lesku G5
Tužidlo Aqua-PUR-Härter  
 82221
Aplikace  stříkání

©
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OBLASTI POUŽITÍ

VEGANSKÝODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM

→   dvousložkový, vodou ředitelný lak na nábytek,  
vyrobený z 85 % obnovitelných či přírodních surovin

→  nepatrný obsah VOC (pod 6 %)
→   nábytek ošetřený  Bluefin Terra-Diamond splňuje kritéria  

rakouské ekologické značky RAL-UZ 06
→   zařazen na seznam Baubook, splňuje kritéria  

pro ekologické bydlení
→  bez změkčovadel a formaldehydů
→   neobsahuje žádné těžké kovy, a je tedy  

vhodný na dětské hračky (EN 71-3)
→  zdravější prostředí v domácnosti a aktivní ochrana zdraví
→  vynikající ochrana povrchu (DIN 68861/1B)
→  odolný vůči krémům a tukům
→  možno lakovat přímo na dub / bez zeleného zabarvení

více informací na
baubook.info
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Top ekologické produkty green3

→   ekologický, vodou ředitelný olej na dřevo vyrobený z obnovitelných surovin
→   certifikovaný Cradle to Cradle Certified® Bronze (bronz)
→   uveden v seznamu Baubook, splňuje kritéria ekologického bydlení
→   vynikající odolnost vůči potu a slinám: (DIN 53160/1 a DIN 53160/2)
→   bez přísad rozpouštědel a změkčovadel
→   matný povrch s přírodním vzhledem a jemně zvýrazňující texturou dřeva
→   příjemný na dotyk 
→   rychleschnoucí a dobrá ochrana povrchu
→   povrch lze podle potřeby opět obnovit olejem Legno Aqua-Öl 

Legno Aqua-Öl

Číslo položky 7030 000200 ff
Balení 750 ml, 2,5 l, 22 l
Aplikace  stříkání, natírání

OBLASTI POUŽITÍ

DecoPaint 
Konform

ODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM

více informací na
baubook.info
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AVIVA Terra-Naturweiß

Číslo položky 4093 050063
Balení 9 l
Aplikace  natírání, váleček, stříkání

OBLASTI POUŽITÍ

Krytí třída 1 (při 8 m²/l)
Oděr za mokra třída 1 
Stupeň lesku hluboce matný

→  bílá malířská barva vyrobená na bázi obnovitelných surovin
→   na 9 litrech Aviva Terra-Naturweiß (přírodní bílá)  

se ušetří 3 litry ropy
→  certifikace Cradle to Cradle Certified® Silver (stříbro)
→  bez konzervantů
→  ekologické balení: plněno do obalů z recyklovatelného materiálu
→  velmi snadné zpracování
→  vysoká kvalita: velmi dobré krytí a vydatnost
→  oceněn rakouskou ekologickou značkou
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Číslo položky 41201 ff
Balení 125ml, 375ml,  
 750 ml, 2,5 l, 10 l**
Aplikace  natírání, váleček, stříkání

OBLASTI POUŽITÍ

→   vodou ředitelný základní a vrchní lak do interiéru i exteriéru v odstínech RAL a NCS 
→   velká všestrannost produktu 
→   vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům a trvalá pružnost 
→   velmi dobré izolační účinky proti extraktivním látkám obsaženým ve dřevě, dobré 

antikorozní účinky, stohovatelnost, nezežloutne 
→   tepelná odolnost do cca 100 °C 
→   neutrální vůně, je šetrný k životnímu prostředí 
→   vyhovuje požadavkům normy ÖNORM EN 71-3 (bezpečnost hraček) 
→   uveden v seznamu Baubook, splňuje kritéria ekologického bydlení
→   certifikace Cradle to Cradle Certified® Bronze (bronz) 

ADLER VariColor
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**  Ne každý barevný odstín je k dispozici ve všech velikostech balení.

Top ekologické produkty green

ODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM

více informací na
baubook.info
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→   ekologický voskový olej na bázi obnovitelných surovin určený  
pro použití v interiéru

→   má ušlechtilý, sametový a voskovitý vzhled 
→   garantuje vodě odolný povrch 
→   bez přídavku rozpouštědel, změkčovadel a chemických přísad 
→   certifikace Cradle to Cradle Certified® Bronze (bronz) 
→   testován k použití pro dětské hračky (EN 71-3), odolný  

proti potu a slinám (DIN 53160)
→   uveden v seznamu Baubook, splňuje kritéria ekologického bydlení

Terra Wax-Oil

Číslo položky 7036 000200 ff 
 bezbarvý, tónovatelný
Balení 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
Aplikace  natírání, stříkání

OBLASTI POUŽITÍ
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ODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM

více informací na
baubook.info
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→   vodou ředitelná tenkovrstvá lazura na dřevo pro speciálně  
navržený pro použití v interiéru

→   na absorpci UV záření jsou použity speciální prostředky  
na ochranu před světlem, které brání žloutnutí dřeva

→   přírodní vzhled, je dlouhodobě zachován zejména u jehličnatých dřevin 
→   neutrální vůně
→   pro trvale odolný a přirozený vzhled bez žloutnutí
→   oceněn rakouskou ekologickou značkou
→   uveden v seznamu Baubook, splňuje kritéria ekologického bydlení

Lignovit Interior UV 100

Barevné odstíny 
Natur (přírodní) 53229 ff
Tanne (jedle) 5314 053960 ff
Mont Blanc  5314 053956 ff
Großglockner  5314 053961 ff
Zugspitz  5314 053962 ff

Balení 4 l, 18 l
Aplikace    natírání, stříkání, 

Vacumat

OBLASTI POUŽITÍ
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Top ekologické produkty green

více informací na
baubook.info
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→   vodou ředitelný ekologický olej na dřevo vyrobený  
z obnovitelných surovin, pro použití v interiéru i exteriéru 

→   certifikace Cradle to Cradle Certified® Bronze (bronz) 
→   bez přísad rozpouštědel, změkčovadel a formaldehydů 
→   prodyšný 
→   zdravé klima v interiéru díky přírodním olejům 
→   bez chemické ochrany dřeva 
→   dlouhá životnost a dobrá voděodolnost 
→   testován na odolnost vůči potu a slinám 
→   příjemný, sametový pocit na dotyk 
→   uveden v seznamu Baubook, splňuje kritéria  

ekologického bydlení

Lignovit Terra

Číslo položky 53010 ff
Balení 4 l, 22 l
Aplikace  natírání

OBLASTI POUŽITÍ

ODOLNÝ VŮČI 
POTU & SLINÁM

více informací na
baubook.info
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→   ekologický olej na dřevo na bázi obnovitelných surovin, pro použití v interiéru i exteriéru 
→   neobsahuje žádné chemické prostředky na ochranu dřeva a povrchového filmu,  

ani žádná rozpouštědla a změkčovadla 
→   certifikace Cradle to Cradle Certified® Bronze (bronz) 
→   přírodní matné povrchy a příjemný na dotyk
→   velmi dobrá ochrana proti povětrnostním vlivům a dlouhá životnost 
→   uveden v seznamu Baubook, splňuje kritéria ekologického bydlení

Pullex Aqua-Terra

Číslo položky 5347 000030 ff
Balení 750 ml, 2,5 l
Aplikace  natírání

OBLASTI POUŽITÍ

Top ekologické produkty green3

více informací na
baubook.info
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Číslo položky 
Farblos (bezbarvý) 53700 ff
Stockholm 53950 ff
Berlin 53954 ff
London 53955 ff
Paris 53956 ff
Lissabon 53957 ff
Barcelona 53958 ff

Balení 5 kg, 25 kg
Aplikace  stříkání

OBLASTI POUŽITÍ

→   hluboce matný vodou ředitelný lak určený na povrchovou úpravu  
dřevo-hliníkových oken a vchodových dveří

→  ochranný UV filtr zachovává přirozený přírodní vzhled dřeva
→  matný a elegantní 
→  zvýšená mechanická odolnost 
→  dobrá chemická odolnost a stohovatelnost
→  certifikace Cradle to Cradle Certified™ Bronze (bronz) 

Aquawood Natureffekt
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 Objevte i další green  
produkty ADLER.  
Najdete je v našich 

brožurách nebo na našich 
webových stránkách!  

Snadno je rozpoznáte  
díky naší značce  

udržitelnosti green.

www.lakyadler.cz/green

více green

Top ekologické produkty green3
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Zelenou barvu máme v krvi.
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Odpovídá směrnicím
rakouské ekologické značky
„Druckerzeugnisse”,
Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017

*  Společnost ADLER snížila svou ekologickou stopu na minimum pomocí řady 
opatření: spotřebu energie snížil komplexní program energetické účinnosti, 
elektárně se získává výhradně z obnovitelných zdrojů nebo se vyrábí ve vlastní 
fotovoltaické elektárně, navíc má ADLER čistou dopravu, investuje do čištění 
odpadních vod a odpadního vzduchu a prevence vzniku odpadu. Zbytkové 
emise, které jsou i přes všechna tato opatření nevyhnutelné, kompenzuje 
společnost ADLER nákupem uznávaných certifikátů o ochraně klimatu,  
čímž pomáhá financovat nové projekty v oblasti ochrany klimatu.

Více informací na: 
www.lakyadler.cz/klimatickyneutralni






