DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA
Grupa Atlantic zobowiązuje się do:
Prowadzenia ciągłych badań w celu udoskonalenia naszej oferty produktowej w zakresie komfortu, bezpieczeństwa oraz parametrów
energetycznych, wraz ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwiązania wykorzystujące energie odnawialne:
- wprowadzać innowacje łączące różne typy energii celem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
- pomagać przy tworzeniu przepisów prawnych w zakresie parametrów cieplnych budynków,
- hamować używanie niebezpiecznych substancji w produkowanych urządzeniach,
- stale udoskonalać rzeczywistą sprawność urządzeń, w oparciu o testy środowiskowe w naszych ośrodkach badawczych
(Castor i Polux) i laboratoriach.
1

2

Doradztwa oraz cyklicznych szkoleń naszych klientów i partnerów w celu
propagowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska:
- rozszerzyć ofertę szkoleń w zakresie produktów (doradztwo, montaż i konserwacja),
- udostępnić instalatorom oraz użytkownikom naszych produktów dokumentację
dostosowaną do ich potrzeb z uprzywilejowaniem przekazywania jej drogą
elektroniczną.
Zrównoważyć politykę zakupową firmy, integrując
w sposób odpowiedzialny poszczególne jej etapy:
- wyznaczyć kryteria zrównoważonej polityki zakupowej,
- zawrzeć środowiskowe i społeczne klauzule w kontraktach
podpisywanych z dostawcami,
- zawrzeć środowiskowe i społeczne klauzule w kontraktach
z firmami przeprowadzającymi audyty.
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ENERGIE ODNAWIALNE

Zmniejszyć zużycie energii oraz emisję
gazów cieplarnianych wytwarzanych
w wyniku naszej działalności:
- prowadzić politykę pro-środowiskową,
diagnostykę ze zrównoważonym poziomem
wykorzystania węgla niezbędnego do produkcji
energii elektrycznej wykorzystywanej
przez nasze fabryki,
- zminimalizować zużycie energii
w procesach produkcyjnych,
- rozwinąć komunikację wewnętrzną
z wykorzystaniem telekonferencji
oraz wideokonferencji celem ograniczenia
ilości podróży służbowych.
Oszczędzać zasoby naturalne
poprzez minimalizację ilości
wody zużywanej w procesach
produkcyjnych oraz, poprawiając jakość
naszych odpadów:
- stale poszukiwać rozwiązań obniżających
zużycie wody,
- optymalizować jakość wody zużytej w cyklu
produkcyjnym podróży służbowych.
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Kontrolować odpady wytwarzane
w wyniku naszej działalności
produkcyjnej:
- sortować oraz odzyskiwać wszelkie możliwe
materiały z odpadów produkcyjnych,
- poprzez organizację Eco-systèmes,
której Atlantic Group jest współzałożycielem, gromadzić
i poddawać recyklingowi produkty po ich zużyciu.
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Zwiększyć ilość wykorzystanych opakowań
podlegających recyklingowi:
- analizować wpływ na środowisko naturalne materiałów wybieranych
do produkcji opakowań.
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