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NAŠE MILNÍKY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – 

BRZY JSME POROZUMĚLI A ZAČALI SE SOUSTAVNĚ ZLEPŠOVAT 

 

1975  Zavedení ekologicky nezávadných práškových laků při základním lakování disků 

 Vedle snížení spotřeby rozpouštědel vedlo k zlepšení kvality disků  

1992  První směrnice/zásady k ochraně životního prostředí ve společnosti RONAL GROUP  

 Rozhodnutí: Zavedení systému řízení ochrany životního prostředí na všech pracoviš-

tích 

1994  První certifikace závodu v Landau (DE) podle ISO 14001 

 

2000  Vybavení lakovacího zařízení v Jelczi (PL) ekologicky nezávadnými práškovými laky a 

laky na vodní bázi 

2006  První lakovací zařízení v Pardubicích (CZ) s předběžnou úpravou bez použití chromu 

 

2007/2008  Nové lakovací zařízení na pracovišti v Landau (DE) se zvlášť energeticky účinnou 

koncepcí «enercoat» 

2008  Nová kancelářská budova v Härkingenu (CH) podle standardu Minergie P  

 

2012  Novostavba správní budovy RONAL GmbH Forst (DE) s využitím geotermální energie 

k vytápění a chlazení 

2013  Společnost RONAL GROUP podává poprvé výkaz v rámci CDP (Carbon Disclosure 

Project). 

 

2015/2016  Novostavba závodu v San Luis Potosí (MX) s blokovou teplárnou k výrobě tepla, elek-

trické energie a zajištění chlazení 

 Novostavba logistického centra RONLOG v Německu 

 

2016  Do praxe je uvedena koncepce PLANBLUE. 

 Pracoviště v Německu získávají elektrickou energii 100% z obnovitelných zdrojů (s 

dokladem původu). 

 Disk RONAL R60-blue je poprvé představen na veletrhu REIFEN v Essenu. Disk byl 

vyvinut, vyrábí se a dodává na trh podle principů trvalé udržitelnosti.  

 

2017  Elektrická energie pro pracoviště ve Švýcarsku, Itálii a Španělsku je dodávána 100% z 

obnovitelných zdrojů (s dokladem původu). 

2018  Instalace fotovoltaického zařízení na kancelářské budově v Härkingenu (CH)  

 Přístup iniciativy Aluminium Stewardship Initiative (ASI) jako člena dodavatelské pod-

pory 

 Společnost RONAL GROUP získává hodnocení B v rámci CDP. 

2019  Všechny vysokozdvižné vozíky by se do konce roku měly nahradit elektrickými vyso-

kozdvižnými vozíky. 

 Zahájení stavebních prací na novostavbě haly pro nástrojárnu v Härkingenu (CH) s 

plánovaným fotovoltaickým zařízením 

 


