УРСА ДОПРИНАСЯ ЗА
ПО-ДОБРА ПЛАНЕТА
Изолация за по-добро бъдеще

Населението на
земята е застрашено
от вируса COVID-19, всички
държави са стихнали и се
предприемат огромни усилия за
преодоляване на трудната ситуация на
непосредствена опасност за здравето и
нарастваща несигурност. Човечеството и
животът, такива каквито ги познаваме, се
променят. Сега е подходящ момент за
всички нас да преосмислим предишни
свои решения и да променим
нагласите си за по-добро и
сигурно бъдеще.

Имаме една планета, на която да живеем и в последните десетилетия сме изправени пред
последствията от действията, които сме предприели твърде късно или въобще не сме. Горски
пожари, суши, наводнения, топящи се полюси, изчезващи видове са резултати от човешките
дейности, които са довели до климатични промени. Много държави работят за по-чисти и
зелени индустрии, ограничаване на CO2 емисиите от транспорт и производство, правейки
екологичния отпечатък изключително важен.
Но достатъчно ли е
това? Ние, човешките
същества, сме найважната част от тази
стъпка, тъй като всички
наши навици трябва
да се променят към
такива, които щадят
околната среда. Нека
анализираме и си
зададем някои въпроси:

Енергийна ефективност в сгради - статус

32%

28%

от цялата енергия в ЕС
се използва за
транспорт

от цялата енергия в ЕС
се използва за
индустрия

40%

от цялата енергия в ЕС
се използва за
сградите

2/3 от енергийната
консумация на сградите е
за отопление и охлаждане

Source: Ecofys 2014
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Домът ми енергийно ефективен
ли е? 40% от енергията в
ЕС се използва от сградите,
като голяма част от нея е
за отопление и охлаждане.
Достатъчно ли правя? Мога ли
да спестя енергия и CO2 емисии?

Преодолявам ли разстоянията
по енергийно ефективен
начин? Вървя пеша, карам
колело или съм по-често в
колата? Мога ли да променя
нещо? Мога ли да подобря
навиците си?

Купувам ли местни продукти
или разчитам на продукти,
които са резултат от дълга
верига на доставки? Колко
рециклирам и използвам
повторно? Колко екологични
инициативи подкрепям?

Ние, от
УРСА, сме водещ
европейски производител
на изолационни материали
за строителството и индустрията.
Стъклената вата и XPS-ът са основна
предпоставка за устойчиви и енергийно
ефективни сгради, консумиращи по-малко
енергия и намаляващи CO2 емисиите. Нашите
софтуерни решения подпомагат архитектите и
акустичните специалисти да проектират подобри и по-ефективни сгради, осигуряващи
акустичен комфорт и качество на въздуха в
сградите. С коефициент на топлопроводимост
0,032 W/mK за стандартни изолационни
продукти ние можем да предложим
ЗЛАТЕН стандарт в енергийната
ефективност.

В заводите на УРСА за стъклена
вата се използват локално налични
суровини за производството на
добре компресирани изолационни
материали. Нашите мениджъри
за доставки и логистика проучват
всички възможности, за да осигурят
намаляване на транспорта в
жизнения цикъл на продуктите
ни. Всички служители на УРСА
Словения се насърчават да вървят
пеша или да карат велосипеди до
работното си място и през 2018 г.
ние спестихме 139 000 т CO2
емисии само в нашия завод в
Словения. През 2019 URSA TOUR
набра за дарения 1 ЕВРО на всеки
километър, преодолян с колело
от нашия екип от Ново место до
Белград.

За производството на стъклена
вата се използва като основна
суровина стъкло за рециклиране,
което се предлага на място.
Изолацията от стъклена вата е
напълно рециклируем материал
и след като години наред е
спестявала енергия в сградите,
може да бъде използвана повторно
в производството. Анализът на
жизнения цикъл на минералната
вата показва, че при правилната
му употреба материалът може да
спести до 300 пъти енергията,
използвана за производството му
и транспортирането му. В УРСА
ние сме загрижени за природата и
затова посадихме дървета в Ново
место.

Нашата кампания URSA GOES
GREEN стартира, за да увеличи
познанието за въздействието върху
околната среда на всеки от нас и
за да насърчи предприемането на
смели стъпки към едно по-добро
бъдеще за планетата и идните
поколения. Погледнете продуктите
в зелени опаковки, защото
зеленото обозначава най-доброто
в нашето портфолио. Последвайте
слогана ни URSA GOES GREEN и
допринесете със своята част в CO2
пъзела.

