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NASZE KAMIENIE MILOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA – 

WCZEŚNIE ZROZUMIELIŚMY POWAGĘ SYTUACJI I STOSOWNIE DO 
TEGO POSTĘPUJEMY 

 

1975  Wprowadzenie ekologicznych lakierów proszkowych do gruntowania obręczy 

 Wraz ze zmniejszeniem stosowania rozpuszczalników przyczyniło się do  poprawy 

jakości obręczy 

1992  Pierwsza dyrektywa/polityka ochrony środowiska RONAL GROUP 

 Decyzja: wprowadzenie systemu zarządzania środowiskiem we wszystkich lokaliza-

cjach 

1994  Certyfikacja zakładu w Landau (DE) wg ISO 14001 

 

2000  Wyposażenie lakierni w Jelczu (PL) w ekologiczne lakiery proszkowe i lakiery na bazie 

wody 

2006  Pierwsza lakiernia w Pardubicach (CZ) z obróbką wstępną bez używania chromu 

 

2007/2008  Nowa lakiernia w Landau (DE) z wyjątkowo energooszczędnym systemem „enercoat” 

2008  Budowa nowego biurowca w Härkingen (CH) zgodnie ze standardem Minergie-P 

 

2012  Powstanie nowego budynku zarządu RONAL GmbH w Forst (DE) wykorzystującego 

ciepło geotermalne do ogrzewania oraz chłodzenia 

2013  RONAL GROUP po raz pierwszy składa raport w ramach CDP (Carbon Disclosure 

Project). 

 

2015/2016  Budowa nowego zakładu w San Louis Potosí (MX) z blokiem kogeneracyjnym 

do ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania energii elektrycznej 

 Budowa nowego centrum logistycznego RONLOG w Niemczech 

 

2016  Wdrożenie koncepcji PLANBLUE. 

 Niemieckie lokalizacje wykorzystują energię elektryczną pochodzącą w  100% ze źró-

deł odnawialnych (z udokumentowanym pochodzeniem). 

 Obręcz RONAL R60-blue zaprezentowana po raz pierwszy na targach REIFEN w Es-

sen. Obręcz została zaprojektowana, wyprodukowana i wprowadzona do sprzedaży 

zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

 

2017  Oddziały firmy w Szwajcarii, Włoszech i Hiszpanii wykorzystują energię elektryczną 

pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych (z udokumentowanym pochodzeniem). 

2018  Montaż instalacji fotowoltaicznej na biurowcu w Härkingen (CH) 

 Przystąpienie do Aluminium Stewardship Initiative (ASI) jako członek wspierający 

z branży przetwórców 

 RONAL GROUP otrzymuje ocenę B w ramach CDP. 
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2019  Wszystkie wózki widłowe napędzane silnikiem Diesla do końca roku mają zostać wy-

mienione na wózki elektryczne. 

 Wbicie pierwszej łopaty na budowie hali budowy narzędzi w Härkingen (CH), w której 

zaplanowano instalację fotowoltaiczną 

 

 


