
[ Meio Ambiente ]
O petróleo e o sal, dois elementos tão
habituais na nossa vida, são os elementos
principais necessários para a elaboração do
PVC. O PVC também incorpora outros
aditivos que o tornam altamente eficaz e
estável. A KÖMMERLING, adiantando-se às
Directivas Europeias já alterou as suas
fórmulas, substituindo os aditivos perigosos
(cádmio e chumbo) por outros
estabilizadores de cálcio e zinco.

Este compromisso ambiental iniciado na
produção, mantém-se após a instalação da
janela e durante toda a sua vida útil. Uma vez
que esta cumpriu a sua função e é retirada, os
seus perfis podem ser reciclados de forma
segura depois de muitos anos de utilização
para produzir novas partidas de PVC da
máxima qualidade.

Podemos concluir então que, o seu excelente
balanço ecológico, unido ás suas qualidades
isolantes, convertem os perfis KÖMMERLING
em verdadeiros amigos do mundo no qual
vivemos, comprometido com o meio ambiente
e com o futuro do planeta.

[ greenline® ]

Os produtos KÖMMERLING têm por base o
conceito greenline que é pensado para
preservar os recursos naturais do nosso
planeta através de três actuações
convergentes:

- Melhoria contínua da concepção dos
sistemas para aperfeiçoar o isolamento
térmico, acústico e economizar os consumos
de energia.

As janelas fabricadas com perfis de PVC
KÖMMERLING são desmontadas e transferidas

para os centros de reciclagem. Não é necessário
desfaze-las, já que podem ser recicladas inteiras.

- Reciclagem dos perfis que voltam a ser
incorporados no ciclo de produção poupando
assim energia e matérias-primas.

- Cumprimento das normas ambientais da
União Europeia no que se refere à eliminação
total dos metais pesados, como o chumbo, nos
processos industriais.

Um exemplo do compromisso
da KÖMMERLING com o Meio
Ambiente é o seu Programa
de Desenvolvimento
Sustentável no âmbito do qual
se enquadra a colaboraçăo da
empresa no Concurso
Universitário Internacional:
Solar Decathlon Europe. 


