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ASSA ABLOY partner van World Green Building Council Europe
ASSA ABLOY werd onlangs officieel regionale partner van het Europese Regionale
Netwerk van de World Green Building Council, wereldwijde non-profit organisatie die
werkt aan de transformatie van de bouwsector tot een duurzame, groene markt.
ASSA ABLOY en het Europese Regionale Netwerk zullen precies daarrond samenwerken:
het stimuleren van duurzaamheid én innovatie op de Europese bouwmarkt.
Focus
In 2017 zal de focus van het Europese Regionale Netwerk van World Green Building Council
en zijn partners voornamelijk liggen op het ondersteunen van de Europese Commissie bij
het finaliseren en lanceren van een belangrijk onderdeel van het Europese beleid inzake de
beoordeling van duurzame gebouwen. Dit kader van prestatie-indicatoren wordt dan de
basis van het toekomstige beleid rond duurzame bouwprojecten in de regio.
James Drinkwater, regionaal directeur Europees Regionaal Netwerk van WorldGBC: “ASSA
ABLOY is een erkend marktleider die de impact van zijn producten ernstig neemt. Dat
wordt duidelijk aangetoond door de Environmental Product Declarations (EPD) toegekend
aan ruim 200 van zijn producten.”
Bijdrage aan een kleinere voetafdruk van gebouwen
“We zijn trots officiële partner van het Europees Regionale Netwerk van de WorldGBC te
zijn”, aldus Ulf Södergren, CTO en algemeen verantwoordelijke voor duurzaamheid binnen
ASSA ABLOY.
ASSA ABLOY zal als partner van de WorldGBC de duurzaamheidsagenda in de bouwwereld
ondersteunen. Via de samenwerking met toonaangevende bedrijven, de Europese
Commissie en de World Green Business Council, zal ASSA ABLOY bijdragen aan de realisatie
van een verminderde ecologische voetafdruk van alle types gebouwen wereldwijd.

______________
ASSA ABLOY Entrance Systems is een toonaangevende leverancier van geautomatiseerde toegangsoplossingen voor een
efficiënte stroom van goederen en personen. Met onze over de hele wereld bekende productmerken Besam, Crawford,
Albany en Megadoor bieden wij producten en diensten aan voor eindgebruikers die hun activiteiten veilig, beveiligd,
comfortabel en duurzaam willen uitvoeren.
ASSA ABLOY Entrance Systems is een afdeling van ASSA ABLOY.
Meer info vindt u op: www.assaabloyentrance.be

