
 
 
 
 

După lansarea primului raport de grup în decembrie 2010, Knauf Insulation anunţă îndeplinirea unui obiectiv-

cheie pentru 2011 - certificarea tuturor unităţilor de producţie aflate în Europa şi în fosta Uniune Sovietică, pe 

patru axe de conformitate: managementul calităţii, al mediului, energie şi sănătate ocupaţională - ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 16001 şi ISO 18001. Standardele obţinute demonstrează dedicaţia cu care Knauf Insulation 

aderă la îmbunătăţirea gradului de sustenabilitate a proceselor de producţie precum şi a propriilor produse.  

 

Anul 2011 este unul plin de semnificaţie pentru Knauf Insulation - pe parcursul acestui an, obiectivele de 

sustenabilitate şi creştere responsabilă pe care grupul de firme şi le-a propus sunt foarte ambiţioase. 

Principalele arii de impact vizate sunt cele ce ţin de creşterea gradului de reciclare în procesul de producţie, 

îmbunătăţirea eficienţei energetice, precum şi creşterea gradului de utilizare a energiei nepoluante/ din surse 

regenerabile.  

 

“Izolaţiile joacă un rol esenţial în crearea unui mediu construit sustenabil. În acelaşi timp, producătorii de 
soluţii de izolare au şi o răspundere importantă în sensul că atât izolaţiile în sine, cât şi procesul de fabricaţie al 
acestora vor trebui să devină sustenabile la rândul lor.” - a declarat Tony Robinson, Preşedintele grupului 

Knauf Insulation. Fiind printre primele companii ale acestui sector care reuşesc certificarea tuturor unităţilor 

de producţie din Europa şi fosta Uniune Sovietică vorbeşte despre seriozitatea cu care grupul Knauf priveşte 

problemele de mediu şi conservare a energiei. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Despre Knauf Insulation  

Knauf Insulation este unul dintre cei mai mari producători de izolaţii din lume la ora actuală, care oferă o paletă largă de soluţii de 

izolare, în aşa fel încât să vină în întâmpinarea cererii crescute de eficienţă energetică şi perfomanţă acustică în locuinţe noi şi vechi, în 

edificii comerciale precum şi în zona industrială. Angajaţii Knauf Insulation activează în peste 35 de ţări, în 30 de capacităţi de producţie 

şi un centru de cercetare dedicat vatei minerale, vatei bazaltice, polistirenului extrudat şi expandat, precum şi polietilenei extrudate. 

Produsele companiei Knauf Insulation oferă o gamă fără precedent de soluţii de izolare pentru construcţii civile şi industriale, pe partea 

tehnică de sisteme de încălzire şi ventilare, precum şi soluţii originale pentru producţia echipamentelor aferente.  

La mijlocul anului 2009, Knauf Insulation a pus pe piaţă ECOSE, o tehnologie revoluţionară ce elimină pentru prima dată coloranţii 

artificiali din procesul de producţie al vatei minerale, făcând un pas esenţial înainte în direcţia asumată a sustenabilităţii.  
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