Klimabeskyttelse

naturligt at bygge bæredygtigt

Forenede … Producenter

Sund bolig

Vi samarbejder for bæredygtigt
og sundt byggeri

Bæredygtighed

af innovative byggematerialer,

ansvarsfulde forhandlere og kundeorienterede planlæggere og
byggevirksomheder har slået sig sammen med miljø- og for-

BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
– Friends of the Earth, Amis de la terre

brugerorganisationer, rådgivningscentrum for økologisk byggeri

Suisse

og kritiske forskere inden for den anerkendte miljøorganisation
natureplus. Alle disse parter samarbejder på samme betingelser og
i en partnerskabsånd til fordel for en ny, bæredygtig byggekultur.

… i Europa har

Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie

EU sat bæredygtighed som sit mål – også

inden for byggebranchen. Derfor skal byggeprodukter i hele
Europa testes og mærkes efter deres miljømæssige egenskaber
i overensstemmelse med fælles regler. For at forbrugere og

ANAB – Associazione Nazionale
Architettura Bioecologica

erhvervsudøvere skal have en orienteringskilde har natureplus og
deres partnere kontorer i Belgien, Frankrig, Storbritannien og i de
tysksprogede lande.

For livskvalitet

Hovedkontor og natureplus Tyskland
natureplus, Hauptstraße 24, D-69151 Neckargemünd, Tyskland
Tlf. +49 6223 8660170, fax +49 6223 8660179
E-mail: info@natureplus.org, office@natureplus.org
præsenteret af:

Det europæiske kvalitetsmærke for
bæredygtige byggeprodukter – testet med
henblik på deres forenelighed med
miljø, sundhedsaspekter og anvendelse

natureplus England
ASBP Alliance for Sustainable Building Products
5 Baldwin Terrace, London, London Nl 7RU, Storbritannien
Tlf. +44 207 8418909
E-mail: uk.info@natureplus.org
natureplus Belgia
VIBE vzv Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen
Grote Steenweg 91, B-2600 Antwerpen (Berchem)

naturligt at bygge bæredygtigt
www.berg-berg.com

Tlf. +32 3 2181060, fax +32 3 2181069
E-mail: be.info@natureplus.org

Berg & Berg – en del af Södra Koncernen

Klimabeskyttelse
Sund bolig
Bæredygtighed

Klimabeskyttelse – ikke kun med
hensyn til olie- og energiforbrug
– produkter som er certificeret af
natureplus sparer tilmed energi
under produktionen

Vi tilbringer 90 % af vores
liv indendørs
– produkter, som er certificeret
af natureplus, garanterer en
sund bolig

Bæredygtighed betyder at holde
hus med ressourcerne
– produkter, som er certificeret
af natureplus, er fremstillet
af fornybare råvarer

Hvis vi vil forhindre, at den globale opvarmning
påvirker vores klima, må vi skære drastisk ned
på vores forbrug af olie, gas og energi, der
produceres på konventionel vis. I dag forbruges
der så meget energi i produktionsprocessen til
et nyt hus, at den samme mængde ville være
nok til at varme det op i 25 år.
Eftersom et godt byggemateriale kun kan fremstilles i en ren fremstillingsproces, foretager vi
strenge inspektioner af produktionsanlæggene.
Ved at anvende en livscyklusanalyse baseret
på målværdier for hvert enkelt certificeret
produkt sikrer natureplus, at det er fremstillet
på et energieffektivitetsniveau, der ligger over
gennemsnittet. Byggemateriale, der er fremstillet af fornybare råvarer, beskytter desuden
vores klima ved at lagre kuldioxid.

Vi tilbringer hele vores liv i bygninger, der bygges stadigt mere lufttætte. Mange bygninger
forårsager sygdomme, fordi indendørsluften
er forurenet med farlige stoffer. Stadigt flere
mennesker lider af allergier og ubehag.
Det eneste der hjælper, er konsekvent at
vælge produkter, der har gennemgået strenge
kontroller med hensyn til farlige stoffer.
Miljøorganisationen natureplus certificerer kun
produkter som, for eksempel ved prøvning i
testkammer, ikke viser indhold af farlige stoffer
og som ofte forbedrer indendørsklimaet på
grund af deres særlige egenskaber.

For øjeblikket er vi i gang med at erstatte fossile
brændstoffer med fornybare energikilder inden
for energiproduktionen. Alligevel forbruger
byggebranchen globalt set stadig mindst 40
procent af alle råvarer og står derfor for den
største miljøbelastning.
Vi vil overlade en verden, som er rig på ressourcer, til kommende generationer. Derfor er
det på høje tid, at byggebranchen reducerer sit
forbrug af fossile og primære råvarer så meget
som muligt. I produkter, der er certificeret af
natureplus, er andelen af fornybare og genvundne råvarer maksimeret.

natureplus – vi viser dig vejen

