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OS NOSSOS MARCOS NA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE – 

TOMAMOS CONSCIÊNCIA CEDO E ESTAMOS SEMPRE A MELHORAR 

 

1975  Introdução de tintas em pó amigas do ambiente no primário das jantes 

 Originou, além da redução de solventes, uma melhor qualidade das jantes 

1992  Primeira política/diretiva ambiental do RONAL GROUP 

 Decisão: Introdução de um sistema de gestão ambiental em todas as localidades 

1994  Primeira certificação da fábrica em Landau (DE) de acordo com ISO 14001 

 

2000  Equipamento da instalação de pintura em Jelcz (PL) com tintas em pó amigas do am-

biente e tintas à base de água 

2006  Primeira instalação de pintura em Pardubice (CZ) com pré-tratamento isento de 

cromo 

 

2007/2008  Nova instalação de pintura na localidade de Landau (DE) com um conceito especial-

mente eficiente a nível energético «enercoat» 

2008  Construção do novo edifício de escritórios em Härkingen (CH) de acordo com a Mi-

nergie Standard-P 

 

2012  Construção do novo edifício de gestão da RONAL GmbH Forst (DE) com utilização de 

energia geotérmica para aquecimento e arrefecimento 

2013  O RONAL GROUP reporta pela primeira vez no âmbito do CDP (Carbon Disclosure 

Project). 

 

2015/2016  Construção da nova fábrica San Luis Potosí (MX) com central termoelétrica para ge-

ração de calor, frio e energia 

 Construção do novo centro de logística RONLOG na Alemanha 

 

2016  O PLANBLUE ganha vida. 

 As localidades na Alemanha usam energia de 100% fontes renováveis (com prova de 

origem). 

 A jante RONAL R60-blue foi apresentada pela primeira vez na feira REIFEN em Es-

sen. A jante foi desenvolvida, produzida e comercializada tendo em vista a sustenta-

bilidade. 

 

2017  As instalações na Suíça, Itália e Espanha são fornecidas com 100% de energia de 

fontes renováveis (com prova de origem). 

2018  Instalação do sistema fotovoltaico no edifício de escritórios em Härkingen (CH) 

 Participação na Aluminium Stewardship Initiative (ASI) como membro de assistência 

Downstream 

 O RONAL GROUP alcança a categoria B do CDP. 
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2019  Todas as empilhadoras a diesel serão substituídas até ao final do ano por empilhado-

ras elétricas. 

 Novo espaço de fabrico inovador em Härkingen (CH) com projeto de sistema fotovol-

taico 

 

 


