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Alles über Fenster und Türen im Internet: www.fenster1.de

Unsere Investition in die Zukunft

Inteligentní využívání zdrojů
Naše investice do budoucnosti
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Ressourcen intelligent nutzen – Unsere Investition in die Zukunft

Ressourcen intelligent nutzen Fazit:
Von der konsequenten Umsetzung
profitieren alle:

Als Europas führender Anbieter der
Branche setzt sich die profine Group
deshalb an die Spitze der Bewegung
zu mehr Nachhaltigkeit:

Vorausdenken
– Unsere Investition in die Zukunft

Ein wichtiges ökologisches und ökonomisches Plus von

Kunststoff-Fenstern ist die hervorragende Wiederverwert-

barkeit von PVC. Die weltweite Verknappung von Rohstoffen

erfordert einen sorgfältigen Umgang mit unseren Ressourcen:

zum Schutz der Umwelt und zur Vermeidung jeglicher

Verschwendung.

Der Endkunde, der umweltgerechte Produkte

verlangt und dabei keinerlei qualitative Einbußen

hinnehmen muss.

Ausschreibende Stellen und Architekten, für

die Energieeffizienz und Umweltschutz zunehmend

wesentliche Entscheidungskriterien werden.

Für den Fensterbauer, der als Teilnehmer im

Wertschöpfungsprozess seiner Verantwortung

hinsichtlich dem Einsatz ökologisch sinnvoller

Materialien gerecht wird und bei den verschiede-

nen Zielgruppen mit einer „umweltgerechten“ 

Argumentation punkten kann. 

Die konsequente Verwendung von
Recyclingmaterial bietet uns allen
Vorteile, aber keinerlei Nachteile:

Sie sorgt für einen intelligenten Einsatz von begrenzten

Ressourcen.

Sie liefert überzeugende Argumente in der Vermarktung

bei steigender Nachfrage ökologisch durchdachter

Produkte.

Sie ist ein Beweis für den Anspruch der profine Group

in Bezug auf Nachhaltigkeit.

Als Vorreiter in der Systemgeber-    
Branche folgt die profine Group anderen
Branchen hin zu einem geschlossenen
Materialkreislauf:

So beträgt der Recyclinganteil z. B. der stahlverarbeitenden

Industrie in Europa 56%.* 

Die Behälterglasindustrie setzt Altglas mit einem Anteil

von über 90% ein.* 

Der Recyclinganteil bei Papier liegt bei etwa 65%.* 

* Quelle: Wikipedia

mit hochdämmenden Fenstersystemen für weniger

CO2-Ausstoß und Energieverbrauch

durch den völligen Verzicht auf bleihaltige Stabilisatoren

im PVC 

mit Hilfe von intelligentem Materialeinsatz zur Minimierung

des Rohstoffverbrauchs 

durch den Einsatz modernster Technologie zur:

Wiederverwertung von Recyclingmaterial

Um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden,

investiert die KBE schon heute in zukunftsweisende

Produkte sowie in die hierfür benötigten Prozesse,

(der Entwicklung, Technik, Produktion, Qualitäts-

sicherung und Logisitk), um mit großen Schritten

den Weg hin zum konsequenten Recycling zu

bestreiten.

Der Einsatz von Recyclingmaterial in unser 70mm

Standard-System unterstreicht unser Vertrauen

in dieses Thema. Das Recyclingmaterial ist im

Endprodukt Fenster nicht sichtbar und zeigt auch

keine Unterschiede im Bezug auf Qualität.

Verwendung von Recyclingmaterial
im 70mm Standard-System

Inteligentní využívání zdrojů 
Významným ekologickým a ekonomickým přínosem oken 
z plastových profilů je možnost opětovného využití PVC. 
Nedostatek surovin na celém světě vyžaduje pečlivé 
zacházení s našimi zdroji k ochraně životního prostředí 
a  k zamezení jejich plýtvání.

Jako jeden z předních výrobců 
okenních  profilů v Evropě proto firma 
profine Group usiluje o prosazení:

profilových systémů s vysokými izolačními vlastnostmi pro 
nižší tvorbu emisí CO2 a  menší spotřebu energie

úplného vyloučení olovnatých stabilizátorů v PVC

hospodárného používání materiálů k minimalizaci spotřeby 
surovin

použití moderních technologií k dalšímu využití recyklovaného 
materiálu

Myslet dopředu 
– naše investice do budoucnosti 
Vyhovět budoucím požadavkům tak znamená pro 
značku KBE investovat již dnes do perspektivních 
produktů a stejně tak i do souvisejících procesů 
(vývoj, technika, výroba, zajištění kvality a logistika) 
a těmito kroky zajistit důslednou recyklaci.

Z důsledného prosazování 
profi tují všichni:
Konečný zákazník vyžadující produkty šetrné 
k životnímu prostředí a přitom bez jakékoliv újmy 
na kvalitě. 

Vyhlašovatelé veřejných soutěží a architekti, pro 
které se úspora energie a ochrana životního 
prostředí stávají stále více rozhodujícími kritérii.

Pro výrobce oken, který jako účastník v procesu,  
používáním ekologicky  vhodných materiálů, 
přispívá k hospodárnému využití surovin, a tak 
jednotlivým cílovým skupinám podává argumentaci 
k ochraně životního prostředí.

Použití recyklovaného materiálu do našeho systému 
se 70mm stavební hloubkou zdůrazňuje naši důvěru 
k tomuto tématu. Recyklovaný materiál  není v koneč-
ném produktu viditelný a rovněž nevykazuje žádné 
rozdíly s ohledem na kvalitu okenních profilů.

Použití recyklovaného materiálu ve standardním 
systému se stavební hloubkou 70 mm.

Podíl recyklátu např. v ocelářském průmyslu činí 
v Evropě 56 %.*

Podílem vyšším než 90 % se využívá staré sklo 
v průmyslu obalového skla.*

Podíl recyklátu u papíru se pohybuje kolem 65 %.*

Shrnutí:
Důsledné používání recyklovaného 
materiálu přináší výhody nám všem, 
avšak žádné nevýhody:

Stará se o inteligentní využívání omezených zdrojů 
surovin.

Předkládá přesvědčivé argumenty pro uplatnění na 
trhu při stále rostoucí poptávce po ekologicky pro-
myšlených produktech.

Použití moderních technologií k dalšímu využití 
recyklovaného materiálu

Jako jeden z předních výrobců 
profilových systémů následuje firma 
profine Group  výrobce z ostatních odvětví 
v oblasti uzavřeného oběhu materiálů:

Inteligentní využívání zdrojů – naše investice do budoucnosti.

*Zdroj: Wikipedie


