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Společnost BUILDING SP se pod patronátem Lukáše Bauera podílela na výsadbě Lesa Zelené
energie Skupiny ČEZ u Přimdy

Výrobce betonových prefabriáktů a suchých maltových směsí BUILDING SP se ochranou životního prostředí
intenzivně zabývá již několik let. Od roku 2009 proto odebírá Zelenou energii Skupiny ČEZ podporující rozvoj
obnovitelných zdrojů. Výsadba Lesa Zelené energie u Přimdy symbolizuje právě nové odběratele Zelené energie,
kteří se do projektu zapojili v posledních dvou letech a vyjádřili tak svůj zodpovědný přístup k životnímu prostředí.
Patronátem Lesa Zelené energie u Přimdy se stal olympijský medailista v běhu na lyžích Lukáš Bauer. K více než
1600 stromkům symbolizujícím počet odběratelů Zelené energie tak 5.5. 2010 v lese u Přimdy přibyly další jedličky,
buky, javory a jilmy.
Zelená energie
Produkt Zelená energie mohou dobrovolně využít firmy i domácnosti v celé ČR. Za odběr Zelené energie hradí nad
rámec běžné ceny elektřiny symbolický příspěvek 10 haléřů za 1 kWh. Získané finanční prostředky se soustřeďují ve
Fondu Zelené energie a jsou určeny na vzdělávání, výzkum a osvětu v oblasti obnovitelných zdrojů, ale také školám,
obcím a dalším neziskovým organizacím na výstavbu zařízení využívajícím možnosti eokologické výroby elektřiny a
tepla. O jejich rozdělení rozhoduje nezávislý orgán Rada Zelené energie složený z odborníků a známých osobností.
Mezi významné odběratele se řadí také například ETA, Telefonica O2, Komerční banka, DHL Express a další.
Zelený bonus
Odběr Zelené energie přivedl společnost k myšlence ještě širšího využití energie z obnovitelných zdrojů. Od září
letošního roku proto pokryje až 60% potřebné energie z nových fotovoltaických panelů umístěných na střeše areálu
v Nymburce. Takto získaná energie bude v rámci zeleného bonusu využívána pouze pro vlastní výrobu.
Ekologická politika BUILDING SP
Uplatňování environmentální politiky je jednou z klíčových strategií společnosti BUILDING SP. Ta je jako výrobce
betonových prefabrikátů díky novým technologiím a odpovědému přístupu schopna minimalizovat ekologické
dopady a vyrábět s ohledem na udržitelnou výstavbu. Za svá inovativní řešení a odpovědnou výrobu betonových
prefabrikátů byla společnost oceněna tituly Firma Středočeského kraje 2008 a 2009 a postupem do druhého kola
prestižní soutěže European Business Awards 2010, která právě probíhá.
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V roce 2006 investovala tato rodinná společnost nemalé náklady do plně automatizované unikátní linky z Finska,
jediné svého druhu ve střední Evropě. „Díky elektrickému vibrolisu jsme výrazně snížili spotřebu energie a materiálu
a především již neprodukujeme znečišťující oleje, jejichž odborná likvidace je komplikovaná a nákladná. Pro
srovnání mohu uvést, že běžná hydraulická výrobní linka ročně vyprodukuje asi 400 litrů těchto olejů,“ uvádí
jednatel společnosti Martin Slanina. Důležitá je pochopitelně i životnost produktu, kterou lze ovlivnit optimalizací
výrobní směsi, geometrií forem, ale také výsledným vzhledem. „Jednoduchým designem tvárnic, který nezastará, se
navíc snažíme maximalizovat životnost morální, která může leckterý stavební objekt zachránit před demolicí, a
prodloužit tak jeho recyklační cyklus,“ dodává Slanina.
Více na www.tvarnice.cz

Kontakt pro média:
Lucie Klabanová
lucie.klabanova@building.cz
776 460 666
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