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Polityka środowiskowa i energetyczna 

Grupa Corialis podziela opinię, że zmiana klimatu oraz  degradacja środowiska stanowią zagrożenie  

o wymiarze globalnym. Jako firma zobowiązujemy się do  jego ochrony. Wierzymy, że nasza 

odpowiedzialność korporacyjna wykracza poza zakres istniejących wymagań. Corialis wypełnia podjęte 

zobowiązania w zakresie zgodności. Uważamy to  jednak za niezbędne minimum. Staramy się wprowadzać 

zmiany i odkrywać techniki oraz rozwiązania, które dają nam w tym aspekcie przewagę nad konkurencją. 

Głównym materiałem, z którego wytwarzane są nasze produkty jest aluminium, które można  

w nieskończoność poddawać recyklingowi. Aby wspierać zrównoważoną konsumpcję, jesteśmy na etapie 

pozyskiwania certyfikatu Cradle2Cradle ™ dla naszych systemów architektonicznych we wszystkich naszych 

ośrodkach. Oprócz możliwości przetwarzania, nadal inwestujemy w badania i rozwój w celu poprawy jakości 

naszych produktów, podnosząc jakość życia i efektywność środowiskową, np. poprzez zapewnienie lepszych 

parametry izolacyjnych. Ponadto, nasze produkty są zaprojektowane w taki sposób, aby były łatwe  

w utrzymaniu i nie wymagały agresywnych środków czyszczących. Mogą być one także poddawane 

renowacji i modernizacji w zakresie okuć i szklenia. 

Wprowadzona przez Zarząd  odpowiednia organizacja procesów produkcyjnych redukuje transport do 

minimum, w znacznym stopniu minimalizując oddziaływanie na środowisko. Wspieramy również lokalne 

gospodarki i społeczności pozyskując, gdy jest to możliwe, towary i usługi na rynkach lokalnych. 

Corialis rozumie, że doskonalenie w zakresie efektywności środowiskowej i zarządzania energią  stanowi 

nieprzerwany proces. Na chwilę obecną, Corialis rozszerza i harmonizuje swoją sprawozdawczość 

środowiskową. Dzięki zmianie sposobu raportowania, jesteśmy w stanie określić i ustalić cele które pozwolą 

nam mierzyć wpływ podejmowanych przez nas wysiłków na efektywność środowiskową. Zobowiązujemy 

się zapewnić dostępność informacji i zasobów niezbędnych do osiągnięcia założonych celów. 

Dążymy do uzyskania odpowiednich certyfikatów ISO, takich jak ISO14001 i ISO50001, dla wszystkich 

naszych zakładów produkcyjnych  oraz związaną z nimi organizacją transportu. Ze względu na charakter 

swojej działalności grupa Corialis szczególny nacisk kładzie na wszelkie przedsięwzięcia umożliwiające 

zmniejszenie odziaływania na środowisko naturalne. Dostarczamy energooszczędne produkty i  usługi oraz 

wspieramy projektowanie odpowiednich procesów. Ponadto, podjęliśmy inicjatywy mającą na celu 

ograniczenie wpływu na środowisko i będziemy podejmować podobne inicjatywy dotyczące między innymi: 

- Instalacji odnawialnych źródeł energii; 

- Stosowania najbardziej przyjaznych dla środowiska technologii, takich jak bezchromowe 

przygotowanie powierzchni przed malowaniem proszkowym,  lakierowanie proszkowe w miejsce 

farb ciekłych; 

- Zmniejszania zużycia wody i wdrażania nowych technologii w zakresie odzysku wody; 

- Oczyszczania powietrza i oparów technologicznych; 

- W możliwych przypadkach rezygnacji z opakowań lub stosowania opakowań nadających się do 

ponownego przetworzenia; 

- Segregacja odpadów i maksymalizacja ich ponownego odzysku. Oddzielania strumieni odpadów  

i dążenia do maksymalnej przetwarzalności. 
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