RATHGEBER

Partner v
ochraně klimatu

Klimaneutrální řešení značení
pro průmysl a marketing
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Prvotřídní,
všestranné a
klimaneutrální

Všechny naše produkty
jsou klimaneutrální
Klimaneutrální znamená: Všechny emise CO2 jsou podle
mezinárodní normy Greenhouse Gas Protocols evidovány
a kompenzovány.

1. Vypočítat CO2

Evidujeme všechny emise CO2 v podniku i v rámci dodavatelského
řetězce našich produktů, včetně použitých materiálů.

2. Zamezit a snížit CO2

3D loga, emblémy, písma, RFID/NFC, personalizace
produktů, Kovové, akrylové nebo plastové štítky, panely,
etikety, fólie: Skupina firem RATHGEBER vyrábí již
více než 70 let a nyní již ve třetí generaci reklamní a
technická řešení značení pro podniky z průmyslu,
obchodu a služeb.
Všechny produkty jsou vyráběny klimaneutrálně.

Naše emise udržujeme co nejnižší: například zpětným získáváním
tepla, uzavřenými vodními okruhy při chlazení a v mycích linkách,
fotovoltaickými zařízeními, nejmodernější technologií chladiv,
zhutňovacími zařízeními pro optimalizaci dopravy při likvidaci, technologií
UV bez rozpouštědel, Computer-to-Screen bez tiskových filmů,
E-mobilitou, leasingem jízdních kol, společným cestováním autem atd.

3. Kompenzovat CO2

Podporujeme mezinárodně uznaný projekt ochrany klimatu v
Ugandě, abychom vykompenzovali naše emise, kterým nelze
zabránit.

4. Značení jako klimaneutrální

Přes naše ID můžete na www.climatepartner.com vysledovat, jak a
kde se kompenzace CO2 uskutečnila – certifikováno TÜV Austria.
2

3

Úspora CO2 v Ugandě:
500.000 tun za rok

Jak funguje projekt
ochrany klimatu?
Projekty na ochranu klimatu
prokazatelně snižují výskyt
skleníkových plynů, například
zalesňováním nebo obnovitelnými
energiemi. Nezávislé organizace
jako TÜV, SGS nebo PwC
kontrolují přesné množství
úspor. Provozovatel projektu
může projekt financovat
prodejem certifikovaných
snížení emisí.

Další informace na www.climate-project.com/1041

Náš projekt ochrany klimatu:
Čistá kuchyňská kamna v Ugandě
V Ugandě se kamna na dřevo a dřevěné uhlí nahrazují účinnými sporáky.
Tak rodiny ušetří dřevo na topení a snižují CO2. Současně se při vaření
uvolňuje podstatně méně škodlivin, což významně snižuje zdravotní
problémy kvůli onemocnění dýchacích cest zvláště u žen a dětí.
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Dobré důvody
pro klimaneutrání produkty
od RATHGEBER

●	Přispějete

ke globální ochraně klimatu a podpoříte uznávané
projekty na ochranu klimatu.

●	Podepřete

Vaši vlastní strategii ochrany klimatu
konkrétními činy.

●	Budete

mít další argument v řetězci argumentací
pro udržitelné projekty a přesvědčíte uvědomělé
konečné zákazníky.

●	Žádné

náklady navíc pro Vás: převezmeme
všechny náklady na kompenzaci CO2.

●	Úplná

transparence: Kompenzace emisí
je vysledovatelná přes ID číslo –
kontrolováno TÜV-Austria.
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RATHGEBER, k.s.
Nádražní 1402
59301 Bystřice n. P.
Česká republika
Telefon: +420 565 555 211
prodej@rathgeber.cz
www.rathgeber.cz

Náš partner pro klimaneutralitu
je ClimatePartner – vůdčí partner
nabízející řešení v ochraně klimatu
pro podniky. ClimatePartner má
zkušenosti ve výpočtu, snižování a
kompenzaci emisí CO2 s více než
1.500 zákazníky.
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ClimatePartner GmbH
www.climatepartner.com

