Keller Keukens &
The Natural Step principes
Wij krijgen regelmatig de vraag hoe wij ons verhouden tot de principes van The Natural Step. Wij hanteren niet de officiële aanpak,
maar geven in dit document een overzicht met voorbeelden t.a.v. de drie ecologische en vijf sociale duurzaamheidsprincipes:

NIET MEER EN SNELLER STOFFEN UIT DE AARDE IN HET
MILIEU BRENGEN DAN DE NATUUR KAN VERWERKEN.

Duurzame energie: minder verbruik fossiele brandstoffen
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Grondstoffengebruik: minder verbruik metalen en mineralen
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In 2017 voeren we een nulmeting uit voor het grondstofverbruik
in onze producten en bekijken we of, en hoe we dit kunnen
reduceren en of er duurzamere, minder milieubelastende
alternatieven zijn zoals gerecyclede of bio-based materialen.

NIET MEER EN SNELLER CHEMISCHE STOFFEN IN HET
MILIEU BRENGEN DAN DE NATUUR KAN VERWERKEN.

Afvalreductie en afvalscheiding

100%

2017

Ons verpakkingsmateriaal
is volledig recyclebaar.

Lakken

100%

H2O

De afvalscheiding in het gehele

Onze Greenpanel

In onze lakstraat werken we

bedrijf wordt in 2017 verder

werkbladen zijn 100%

uitsluitend nog met water-

geoptimaliseerd.

biologisch afbreekbaar.

gedragen lakken.

DE NATUUR NIET SNELLER AFBREKEN DAN
DE TIJD DIE NODIG IS OM TE HERSTELLEN.

Houtgebruik

FSC®

50%

CO2

Het plaatmateriaal van onze keukens

Materiaal dat vroeger als afval werd

Wij compenseren onze CO2-uitstoot

is voorzien van het FSC -keurmerk

beschouwd, wordt nu opnieuw

met de aanplant van nieuw bos via

voor verantwoord beheerde bossen.

bewerkt en gebruikt in onze keukens.

Trees for All.
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We halveren hiermee onze houtafval
afkomstig van bewerkingsfouten.

GEEN DINGEN DOEN WAARDOOR WE MENSEN BEPERKEN
IN HET VERVULLEN VAN HUN BASISBEHOEFTEN.

5 sociale duurzaamheidsprincipes
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