
Kolejne certyfikaty środowiskowe EPD w
Aluprofie

Zgodnie z zeszłorocznymi założeniami polskiego producenta
systemów aluminiowych, będącego jednocześnie liderem na
rynkach europejskich i w USA, marka uzyskała Deklarację
Środowiskową III Typu dla systemów okienno-drzwiowych
oraz systemów fasadowych.

Deklaracja EPD (Environmental Product Declaration) to niezależny certyfikat uznawany na całym
świecie, który wskazuje wpływ produktu na środowisko naturalne. Przyznawany jest na podstawie
analizy cyklu życia produktu (Lifecycle Assessment), która powinna redukować negatywny wpływ
wyrobu na środowisko naturalne. Międzynarodowy system EPD to ogólnoświatowy program
środowiskowy, w którym kapituła Instytutu Techniki Budowlanej wraz z audytorem dokonuje
obiektywnej oceny i weryfikacji wszystkich procesów na podstawie normy ISO 14025 oraz EN 15804,
rozpatrując m.in. ilość odpadów, która została wytworzona w czasie produkcji, poziom zużycia wody
czy energochłonności całego procesu.

– Zrównoważony rozwój naszej firmy jest dla nas szczególnie ważny. Mając to na uwadze, w
minionym roku wystąpiliśmy o przyznanie niezależnego certyfikatu EPD III-go typu dla profili
aluminiowych. Jako firma wyznaczająca nowe trendy rynkowe, w ślad za poprzednim osiągnięciem
zadecydowaliśmy się na złożenie wniosku o przyznanie certyfikatów dla kolejnych produktów, jakimi
są systemy okienno-drzwiowe oraz systemy fasadowe Aluprof. Pozytywne rozpatrzenie naszych
deklaracji przez kapitułę, to także duży przełom dla naszych klientów. Dzięki temu mają oni nie tylko
większe szanse na otrzymanie certyfikatów zielonego budownictwa, jak BREEAM czy LEED, ale
także umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji przez konsumentów o zakupie naszych
produktów, redukując tym samym negatywny wpływ budynków na środowisko naturalne – tłumaczy
Małgorzata Wojtasik, Dyrektor Handlowy Aluprof SA.

Aluprof S.A. dostarcza na rynek aluminiowe systemy okienno-drzwiowe o wysokim stopniu
zaawansowania technologicznego, a także systemy bramowe i roletowe. Producent oferuje także
nowoczesne systemy fasadowe, zabezpieczające budynek systemy przeciwpożarowe i konstrukcje
antywłamaniowe oraz rozwiązania stosowane w budownictwie energooszczędnym i pasywnym.
Aluprof, oprócz 4 zakładów w Polsce umiejscowionych w Bielsku-Białej, Opolu, Goleszowie i Złotowie,
posiada 10 oddziałów w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Firma należy do Grupy Kapitałowej
Grupa Kęty S.A. – najbardziej nowoczesnej i najszybciej rozwijającej się firmy w branży aluminiowej
w kraju.
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