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Principais marcos da protecção ambiental 

 

COMPREENDEMOS CEDO –  

E MELHORÁMOS SEMPRE 
 

 

1975 Introdução de tintas em pó ecológicas na camada de primário das rodas. A par 

da redução de solventes, a qualidade das rodas também foi significativamente 

melhorada. 

1992 Primeiro regulamento/política ambiental na RONAL GROUP. 

1992 Decisão de instituir um sistema de gestão ambiental em todas as localizações.  

1994 Primeira fábrica certificada de acordo com a norma ISO 14001 (Landau, DE).  

2000 Linha de pintura Jelcz, PL é equipada com tintas em pó ecológicas e vernizes à 

base de água. 

2006 Primeira linha de pintura em Pardubice, CZ com tratamento preliminar, sem 

crómio. 

2007/2008 Nova linha de pintura na localização de Landau, DE, com especial conceito de 

eficácia energética „enercoat®“. 

2008 Construção de edifício de escritórios em Härkingen, CH, segundo o padrão 

"Minergiestandard P". 

2013 O RONAL GROUP apresentou pela primeira vez um relatório no âmbito do CDP 

(Carbon Disclosure Project). 

2012/13 Introdução do sistema de gestão de energia ISO 50001 nas localizações 

Härkingen, CH, e Landau, DE. 

2013 Entrada em serviço da fábrica Waldenburg 2, PL. Aqui, prestou-se atenção a 

uma concepção energeticamente eficiente em todos os sectores. Além disso, 

foram implementadas medidas para a recuperação e poupança de energia.  

Construção de edifício de escritórios em Forst, DE, segundo o padrão 

"Minergiestandard P". 

2015/16 Construção da fábrica San Louis Potosi, MX, com central de co-geração para 

produção de calor, de frio e de electricidade. 

 

Construção de centro de logística RONLOG na Alemanha. 

2016 A localização alemã adquire electricidade proveniente de fontes 100 % 

renováveis (com garantia de origem). 

2016 PLANBLUE é lançado. 

2016 A roda RONAL R60-blue será pela primeira vez apresentada na feira REIFEN 

(rodas) em Essen. A roda foi desenvolvida, produzida e comercializada sob a 

perspectiva de sustentabilidade. 

2017 As localizações Suíça, Itália e Espanha são abastecidas a energia 100 % 

proveniente de fontes renováveis - com garantia de origem.  

 


