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Dla nas ludzie i środowisko
mają kluczowe znaczenie

Beton nie narusza
równowagi ekologicznej
Naturalny, piękny i kreatywny

Pochłania CO2
Spontanicznie, przez cały czas, bez pogorszenia właściwości betonu.
Rozejrzyj się – każda z nieosłoniętych betonowych konstrukcji pochłania
CO2, usuwając go z atmosfery. W trakcie całego okresu eksploatacji do
20 % emisji CO2 jest pochłaniane przez beton.

W 100 % odnawialny
Świetnie odnajduje się w nowej, bezodpadowej gospodarce. Pokruszony
beton można wykorzystać jako kruszywo do produkcji nowego betonu
lub do budowy dróg. Na dodatek pochłania on więcej CO2.

Mocny i trwały
Beton jest używany jako podstawowy materiał budowlany od tysięcy
lat ze względu na jego trwałość i uniwersalność. Dobrze zaprojektowane
budowle mogą stać lata, bez potrzeby dodatkowych zabiegów
konserwacyjnych, co świadczy o tym, jak bardzo ekologicznym materiałem
budowlanym jest beton.

Wytwarzany na miejscu
Gotowy beton zawsze wytwarzany jest blisko placu budowy, z
lokalnych materiałów, przez co minimalizuje się uciążliwości związane z
transportem.

Efektywny energetycznie
Ze względu na bezwładność termiczną i szczelność budowli z betonu,
panuje w nich stała temperatura, co wpływa na mniejsze zużycie
energii i niższe zapotrzebowanie na ogrzewanie czy klimatyzację.
Czy wiesz, że… Rzymski Panteon,
zbudowany ponad 2 000 lat temu,
jest w całości wykonany ze zwykłego,
niezbrojonego betonu!

Nie pali się
Beton jest odporny na ogień. Nie można go podpalić. Nie wydziela
żadnych trujących gazów w przypadku pożaru. Strażacy i towarzystwa
ubezpieczeniowe są zgodni: beton to optymalny materiał budowlany.

Nie podlega deformacjom
Beton jest materiałem nieorganicznym i wodoodpornym. Oznacza
to, że jest odporny na degradację. Niestraszna mu zatem cieknąca
woda ani zmiany klimatu, mogące powodować intensywne powodzie,
burze i opady.

Wspomaga zdrowy sen

Bezpieczne i
zdrowe mieszkanie

Wspaniała izolacja akustyczna betonu pozwala tworzyć ciche i
spokojne środowisko domowe. Mniej dokuczają w nim hałaśliwi sąsiedzi
czy ruchliwa ulica za oknem.

Jesteśmy
Specjalistami
od betonu
Nasza misja
Być najbliżej klientów i wspólnie, aktywnie uczestniczyć
w budowaniu zrównoważonego społeczeństwa.

Równowaga ekologiczna

Zależy nam
na ludziach

Po pierwsze – bezpieczeństwo
Stawiamy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i angażujemy
pracowników w jego zapewnienie. Wszyscy pracownicy biorą udział w
szkoleniach BHP. Chcemy unikać ryzyka i zapewnić bezpieczeństwo
sobie oraz naszym klientom.
Zdrowy zespół
Zależy nam na zdrowiu i dobrym samopoczuciu wszystkich pracowników.
Chcemy być najlepsi w branży – po to tworzymy silny Zespół Thomasa.
Akademia Thomasa
Popieramy rozwój osobisty i uważamy za istotne, żeby każdy z pracowników
mógł znaleźć coś dla siebie wśród programów szkoleniowych. Wiedza,
doświadczenie i zaangażowanie – dzięki temu jesteśmy Specjalistami od
betonu.
„
Zapoznaj się z „Raportem równowagi ekologicznej :
www.thomasbeton.pl/rownowaga-ekologiczna

Równowaga ekologiczna

Zależy nam
na środowisku
naturalnym
„Zielone” propozycje dla naszych klientów
Thomas Miljöstomme® to zrównoważony środowiskowo system
budownictwa, z obniżonym o 30 % śladem węglowym, wdrożony w
Szwecji w 2016 r. W USA oferujemy naszym klientom Thomagreen®,
wytwarzany w technologii CarbonCure™. Do końca 2016 r. udało się
ograniczyć emisję CO2 do atmosfery o 1 000 ton.
W cyklu zamkniętym
W 2016 r. w Niemczech ponownie wykorzystano 12 000 m3 gruzu
betonowego. Zmierzamy do gospodarki pracującej w cyklu zamkniętym,
jeśli chodzi o surowce, dlatego ponownie wykorzystujemy gruz betonowy
i wodę z recyclingu – we wszystkich naszych wytwórniach.
Redukcja emisji
„
Wdrożenie w Polsce programu „eco-driving pozwoliło w 2016 r.
ograniczyć zużycie paliwa o 10 %. Koncentrujemy się na minimalizacji
emisji z zakładów produkcyjnych i pojazdów, optymalizując zużycie
energii oraz korzystając z paliw odnawialnych.
Czy wiesz, że... Ślad węglowy betonu
można ograniczyć o 50 % używając
alternatywnych spoiw.

„
Zapoznaj się z „Raportem równowagi ekologicznej :
www.thomasbeton.pl/rownowaga-ekologiczna
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