
 

 

 

 

  

K OKAMŽITÉMU VYDÁNÍ 

Společnost Wavin působící v oblasti stavebnictví 
a infrastruktury, která je součástí společnosti Orbia 
přechází u svého produktového portfolia na 
Environmentální prohlášení o produktu (EPD) 
Amsterdam, 29. listopadu 2022 – Společnost Wavin působící v oblasti stavebnictví a infrastruktury, která 
je součástí společnosti Orbia, přechází u svých produktů na evropském trhu na Environmentální 
prohlášení o produktu (EPD). Na základě hodnocení životního cyklu (LCA) ověřeného třetí stranou mapují 
prohlášení EPD transparentně výrobní procesy podle dopadů zdrojů na životní prostředí. EPD nabízejí 
podrobnosti o dopadech na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu a umožňují projektantům 
budov, zpracovatelům územních plánů, dodavatelům a vývojářům vybírat udržitelnější produkty a řešení.  

„Poskytování podrobných informací o životním prostředí pro každý produkt Wavin znamená důležitý milník 
v realizaci udržitelného hodnotového řetězce pro evropský stavební průmysl,“ řekla Anneleen Veldhuizen, 
manažerka udržitelného rozvoje ve společnosti Wavin EMEA. „Hodnocení LCA a prohlášení EPD nabízejí 
našim zákazníkům transparentnost a přehled o dopadu jejich stavebních projektů na životní prostředí. 
S těmito EPD jsme dosud podpořili různé zákazníky při výběru nejlepších produktů pro jejich projekty, 
které mají rovněž nejnižší uhlíkovou stopu.“ 

 
  



 

 

 

 

Jako globální společnost se Wavin snaží prosazovat změnu a stát se světovým lídrem v oblasti 
udržitelnosti. Monitorováním, měřením a sdělováním emisí a dopadů technologií u svých produktů na 
základě zveřejňování LCA a EPD dokáže Wavin iniciovat neustálé zlepšování produktů a zavádět výrobní 
opatření, která přispívají k snížení emisí skleníkových plynů.  

Analeen Veldhuizen dále pokračuje: „Naše cesta udržitelnosti je v plném proudu. Lepší přehled 
o skutečných dopadech našich produktů na celém světě nám pomáhá vyhodnotit a optimalizovat náš 
výrobní řetězec. Naše výroba se tak stává udržitelnější a naši dodavatelé a zákazníci dostávají čistší, 
ekologičtější a vysoce účinné produkty a řešení.“ 

Prohlášení EPD, která jsou v současné době k dispozici, pokrývají většinu produktového portfolia 
společnosti Wavin v Evropě. Očekává se, že zbývající produkty získají status EPD do konce roku.  

 
O společnosti Orbia 

Orbia je společnost řízená společným cílem: zlepšit život na celém světě. Společnost Orbia působí 
v sektorech Polymerová řešení (Vestolit a Alphagary), Stavebnictví a infrastruktura (Wavin), Přesné 
zemědělství (Netafim), Řešení konektivity (Dura-Line) a Fluorované roztoky (Koura). Těchto pět 
obchodních skupin společnosti Orbia se kolektivně zaměřuje na rozšíření přístupu ke zdraví a wellness, 
znovuobjevení budoucnosti měst a domácností, zajištění potravinové a vodní bezpečnosti, propojení 
komunit s informacemi a urychlení oběhového hospodářství pomocí základních a pokročilých materiálů, 
speciálních produktů a inovativních řešení. Orbia má globální tým více než 23 000 zaměstnanců, 
obchodní aktivity ve více než 110 zemích a provozy ve více než 50 zemích, s globálními centrálami 
v Bostonu, Mexico City, Amsterdamu a Tel Avivu. V roce 2021 vygenerovala společnost tržby ve výši 
8,8 miliardy USD. Další informace naleznete na: orbia.com. 

 
O společnosti Wavin 

Společnost Wavin, zabývající se stavebnictvím a infrastrukturou ve společnosti Orbia, je poskytovatelem 
inovativních řešení pro globální stavební a infrastrukturní odvětví. Společnost Wavin, podpořená více než 
60 lety zkušeností s vývojem produktů, zlepšuje život po celém světě budováním zdravého a udržitelného 
prostředí pro občany na celém světě. Ať už jde o zlepšení rozvodů čisté pitné vody, zpřístupnění 
sanitárních zařízení pro každého, vytvoření klimaticky odolných měst, nebo navrhování pohodlných 
obytných prostor, společnost Wavin spolupracuje s představiteli obcí, inženýry, dodavateli a instalačními 
firmami s cílem pomáhat komunitám, budovám a domovům připraveným na budoucnost. Společnost 
Wavin má více než 12 000 zaměstnanců v přibližně 65 výrobních závodech po celém světě a působí 
v 80 zemích prostřednictvím své globální prodejní a distribuční sítě. 

 

Kontakty pro média  

Orbia: 

Kacy Karlen 

ředitelka pro komunikaci 

kacy.karlen@orbia.com 

1 865 (410) 3001 

 

  

https://www.orbia.com/


 

 

 

 

Wavin:  

Julia Noordenbos 

HPB | Het PR Bureau 

julia@hetprbureau.nl  

+31 6 31 33 97 91 

 

 

 

  


