KINGSPAN - Leverancier
Kingspan is de wereldwijde leider in isolatie- en bouwschiloplossingen voor de bouw van hoogwaardige, koolstofarme gebouwen. Het
is onze missie bij te dragen aan een CO2-neutrale toekomst waarbij het welzijn van de mens en onze planeet in het middelpunt staat.

Paris Proof Commitment
1 - Ambitie

Kingspan produceert systemen met het oog op de beste gebouwprestaties die uitblinken in energie-efficiëntie en
brandveiligheid. Het is onze ambitie om sneller tot een toekomst zonder uitstoot te komen. We zetten daarbij het welzijn
van de mens en van onze planeet centraal.

2 - Transparant

Planet Passionate is de nieuwe 10 jaar durende en wereldwijde duurzaamheidsstrategie van Kingspan, met als doel
een impact te hebben op 3 grote mondiale vraagstukken: klimaatverandering, circulariteit en de bescherming van
onze natuur. We hebben 12 meetbare doelen gesteld rondom 4 thema’s: Energie, Koolstof, Circulariteit en Water.
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m2
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m2

3 - Realiseer

Door Planet Passionate produceren we meer van onze producten 1) met behulp van hernieuwbare energie en opgevangen
regenwater, 2) zonder afval op de bouwplaats, 3) verpakt in gerecycleerd materiaal, 4) die lager zijn in belichaamde koolstof
en 5) die bestaan uit gerecycleerde materialen en productieafval.

4 - Monitor

We ontwikkelen momenteel gedetailleerde stappenplannen, strategieën en tijdlijnen om de voortgang van Planet
Passionate te beheren en monitoren. We zijn van plan te rapporteren over onze voortgang door middel van een jaarlijks
Planet Passionate report, CDP, RE100 en het Science-Based Target Initiative.

5 - Promoot

Kingspan helpt klanten door te blijven innoveren om onze bestaande producten te verbeteren op vlak van energieefficiëntie en duurzaamheid, zoals onze QuadCore® isolatiekern. Vorig jaar openden we IKON, ons nieuwe wereldwijde
innovatiecentrum voor Research & Development, gericht op het gebruik van duurzame materialen en digitale
technologieën.

www.parisproof.nl

