
EVERGREEN
Víme, jak pečovat o naši planetu



Věříme, že změnit svět k lepšímu je možné. 
Jedinou podmínkou je začít u sebe – tady a teď.

S ohledem na udržitelný rozvoj společnosti, v reakci na očekávání 
našich obchodních partnerů a v rámci převzetí odpovědnosti za 
kvalitu života budoucích generací jsme přijali strategii udržitelného 
rozvoje skupiny Synthos do roku 2030.

Udává směry rozvoje společnosti a zdůrazňuje důležitost 
péče o životní prostředí.

2030EVERGREEN
„Věříme, že změnou 
SYTHOSU měníme svět”



Ve společnosti Synthos poskytujeme 
přívětivá řešení, která pomáhají změnit 
svět. Aby se stal lepším, přívětivějším 
a bezpečnějším místem pro život a práci.

Řešení, která Synthos nabízí, nás provázejí 
každý den – právě díky nim můžeme 
zastavit negativní změny ve světě 
kolem nás.

Pneumatiky, izolace, lepidla a barvy 
– právě zde najdete naše ekologické 
aktivity.

EVERGREEN 2030



Použití našich syntetických kaučuků 
v pneumatikách s nízkým valivým 

odporem umožňuje snižovat 
emise CO₂ v dopravě.

SNÍŽENÍ 
EMISÍ CO2



SNÍŽENÍ 
EMISÍ CO2

Izolace budov 
našimi izolačními materiály 

zlepšuje jejich energetickou 
účinnost a snižuje množství 

vypouštěného CO₂.



SNÍŽENÍ TĚKAVÝCH
ORGANICKÝCH

SLOUČENIN
Použití našich ekologických disperzí

při výrobě barev a laků umožňuje
snížit uvolňování těkavých

organických látek
z těchto barev.



ROZŠÍŘENÍ PLOCH
EKOLOGICKÉHO

ZEMĚDĚLSTVÍ
Díky používání našich přípravků

na ochranu rostlin přispíváme
k rozšiřování ekologicky

obdělávaných ploch.



Naše závazky do roku 2030

ZELENÉ 
ZDROJE

13% 100%10%

13 % naší 
surovinové 
základny budou 
tvořit bio materiály 
nebo recyklované 
materiály.

ZELENÁ 
ENERGIE

28%

Snížíme emise 
skleníkových plynů 
ve výrobním procesu 
o 28 %.

ZELENÉ 
PRODUKTY

100 % produktů 
z našeho 
produktového 
katalogu bude 
udržitelných.

ZELENÁ 
VÝROBA

100%

Snížíme spotřebu 
energie a médií 
o 10 % (na každou 
tunu vyrobeného 
produktu).

UDRŽITELNÉ
PARTNERSTVÍ

100 % všech 
partnerství se 
skupinou Synthos 
bude udržitelných.

EVERGREEN2030



Jak toho chceme dosáhnout?
JEDNÁME TADY A TEĎ

Recyklované suroviny

Zaměřujeme se na maximální využití 
potenciálu BIO a recyklovaných 
surovin. Proto usilujeme o to, aby podíl 
klíčových monomerů bio původu činil 
10 % a recyklovaného polystyrenu až 
40 %.

Optimalizace a zvýšení 
efektivity výrobních procesů

Aktivně pracujeme na snižování 
spotřeby elektřiny a médií (voda, 
technické plyny, chlazení) v našich 
výrobních závodech.  Za tímto účelem 
realizujeme celou řadu projektů, 
které zlepšují energetickou účinnost 
našich zařízení a budov. Snižujeme 
také množství výrobního odpadu.

Udržitelný design Snižování emisí a využívání 
ekologických zdrojů energie

Zaměřujeme se na bezuhlíkové 
a nízkouhlíkové zdroje energie. 
Rozvíjíme projekty spojené 
s přímořskými větrnými farmami 
a jadernou energetikou založenou 
na malých reaktorech. Pracujeme 
na úplném ukončení těžebních aktivit, 
které fungují v rámci naší skupiny, 
do roku 2028.

Chceme, aby bylo 100 % našich 
nových produktů udržitelných. 
Nemyslíme tím jen samotné složení 
jednotlivých produktů, ale také 
výrobní proces. Udržitelný charakter 
produktů znamená navrhovat 
produkty a jejich obaly tak, aby 
se minimalizoval jejich negativní 
dopad na životní prostředí po celou 
dobu jejich životního cyklu.

BIO 100% 2028EFEKTIVITA
VYSOKÁ



Jak toho chceme dosáhnout?
JEDNÁME TADY A TEĎ

Detailní monitorování 
uhlíkové stopy

Chcemy, aby wszystkie nasze 
produkty posiadały dokładne 
wyliczenia dotyczące tego, ile śladu 
węglowego po sobie pozostawiają.

Zodpovědná spolupráce
s partnery

Věříme, že podnikání je mnohem víc 
než jen neosobní výpočty.
Proto budujeme vztahy výhradně se 
společnostmi, které sdílejí podobné 
hodnoty.

Bezpečné a udržitelné 
pracovní prostředí

Aktivity ve prospěch 
místních komunit

Aktivně se podílíme na podpoře 
regionů, ve kterých působíme. 
Podnikáme kroky na podporu 
zachování biologické rozmanitosti. 
Kromě toho chceme, aby byly do 
našeho informačního a vzdělávacího 
programu zahrnuty všechny místní 
školy (Osvětim, Kralupy, Breda, 
Wingles, Schkopau).

Každou pozitivní změnu je třeba začít 
u sebe. Neustále zvyšujeme úroveň 
bezpečnosti a snažíme se, aby se do 
implementace strategie udržitelného 
rozvoje zapojili všichni naši 
zaměstnanci.

KONTROLA BEZPEČNOST SPOLUPRÁCE ANGAŽOVANOST



Bezuhlíková energie 
ve společnosti Synthos

od roku
2050!

od roku
2028!

Klimaticky 
neutrální



EVERGREEN
2030

Změnou
SYNTHOSU

měníme
svět


