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DUURZAMER VERPAKKEN

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Wereldwijd wordt er jaarlijks 300 miljoen ton plastic afval 
geproduceerd. Onderzoekers schatten dat 60% van alle 
plastic dat sinds 1950 is geproduceerd uiteindelijk op een 
vuilnisbelt of in de natuur belandt. Plastic voor eenmalig 
gebruik heeft een aantoonbaar negatief effect op de bio-
diversiteit en het milieu wanneer het op de verkeerde plek 
terechtkomt. In plaats van plastic zal voor de verpakking 
van de ramen nu karton met het FSC (Forest Stewardship 
Council)-keurmerk worden gebruikt.
 
De nieuwe manier van dakramen verpakken verlaagt de 
CO2-uitstoot met 13% voor de VELUX Groep. Dat is een signi-
ficante bijdrage aan het strategische doel om in 2030  
recyclebaar verpakkingsmateriaal te maken die geen 
plastic bevatten en 100% recyclebaar zijn. Het is ook een 
duidelijke stap in het totale transformatieproces om als 
VELUX Groep een duurzaam bedrijf te worden dat bewuste 
keuzes maakt over welke producten en oplossingen in de 

markt worden gezet. “VELUX wil heel bewust een significante  
bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst, door goed 
na te denken over wat goed is voor onze planeet en de 
natuur in alles wat we doen,” zegt Jeroen Proemstra,  
Market Director VELUX Nederland. “De verpakking is een 
belangrijk onderdeel van het product en moet daarom 
ook zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. We zijn trots dat we 
erin geslaagd zijn de hoeveelheid plastic die we gebruiken 
voor het beschermen en verpakken van onze dakramen 
substantieel te verlagen. Daarmee zetten we een belang-
rijke stap richting ons verduurzamingsdoel dat wij  
‘Green our packaging’ noemen.” ■

* De plasticvrije verpakking geldt voor de volgende modellen dak- 

ramen: GGL, GGU, GPL, GZL, GLL en GLU. Van GPU worden alleen de  

handmatige versies meegenomen in deze eerste fase van het project.

In plaats van plastic zal voor de verpakking van de 

ramen nu karton met het FSC (Forest Stewardship  

Council)-keurmerk worden gebruikt.

De VELUX Groep maakte onlangs bekend dat 90% van alle dakraam-

verpakkingen geen plastic meer bevat, maar is gemaakt van recycle-

baar verpakkingsmateriaal op papierbasis. VELUX zet het nieuwe 

verpakkingsmateriaal in bij de meest verkochte dakraammodellen*, 

waardoor het bedrijf 900 ton plastic per jaar bespaart. Voor de klant 

wordt het afvoeren van de verpakking meteen een stuk eenvoudiger 

omdat er in plaats van twee nog maar één afvalstroom ontstaat,  

namelijk karton dat gerecycled wordt.

Velux bespaart  
900 ton plastic

DE OVERWEGINGEN 
VOOR RENOVATIE 
VAN LICHTSTRATEN

Verwachtingen voor de toekomst zijn dat 
75% van de gebouwen die we vandaag 
gebruiken, er in 2050 nog zal staan. 
Als gevolg daarvan zal de behoefte aan 
renovaties en specificaties toenemen.

Gebouweigenaren en -beheerders zullen 
ervoor willen zorgen dat hun panden niet 
alleen functioneel en veilig blijven, maar 
ook, in het licht van het veranderende 
klimaat, meer comfort bieden voor 
gebruikers.

De daglichtoplossingen van VELUX 
Commercial bieden flexibele mogelijkheden 
voor uw renovatieprojecten met daglicht  
en natuurlijke ventilatie.

Het uitgebreide assortiment daglicht-
toepassingen kan worden gebruikt om 
prestaties, gezondheid, welzijn en comfort 
te verbeteren van bestaande gebouwen.

Renovatie van lichtstraten   
NAVOOR
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