
A fenntarthatóság 
útján
tervezzük a jövőt



A Wavinnál az a célunk, hogy egészséges, 
fenntartható környezeteket hozzunk létre, 
és ez minden tettünket meghatározza. 
A fenntarthatóság felé haladva már eddig 
is csodálatos projektekben vehettünk részt 
hozzánk hasonló gondolkodású üzleti partne-
reinkkel és civil szervezetekkel karöltve. 
Nagy örömmel számolunk be a közös munka 
eredményeiről, hiszen ezek mutatják meg 
a legjobban, hogy mit tettünk eddig 
a fenntarthatóságért.

Hol tartunk most?

Az ügyvezető igazgató üzenete 4
A Wavin rövid bemutatása 7
Utunk a fenntarthatóság felé 8
Válogatás fenntarthatósági megoldásainkból 10

Fenntarthatósági 
programjaink

Innováció 16
Körforgásos gazdaság 20
Környezeti hatások 24
A közösségek bevonása 28
Beszámolók 32
Közügyek 33

A jövő, ahogy mi látjuk

A következő lépések 34

Tartalom

Wavin’s Plastic Road in Zwolle,  
the Netherlands.

Hol tartunk
most?

2 3



Az ügyvezető igazgató üzenete

Maarten Roef, a Wavin ügyvezető igazgatója

   SDG 6: A vízhez és szanitációhoz való hozzáférés és 
a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása mindenki 
számára.

   SDG 9: Ellenállóképes infrastruktúra kiépítése, az 
inkluzív és fenntartható iparosítás támogatása 

     és az innováció ösztönzése.

   SDG 11: A városok és egyéb emberi települések 
befogadóvá, biztonságossá, ellenállóképessé és 
fenntarthatóvá tétele.

   SDG13: Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás 
és hatásainak leküzdésére.

növekedéshez és az általános termelékenységhez, ezért 
a városi szennyvízkezelés globális prioritássá lépett elő.
A Wavinnal világszinten is élen járunk ennek megva-
lósításában: olyan tartós szennyvízelvezetési megoldá-
sokat kínálunk, amelyek révén megvalósítható a csa-
tornázás tartós biztonsága, és mindenki számára 
elérhetővé válhatnak ezek a szolgáltatások.

3. Az éghajlatváltozásnak ellenálló 
városok

Ahogy a nagyvárosok lakossága növekszik, az olyan 
éghajlati kihívások miatt is egyre nagyobb nyomás ne-
hezedik ezekre a településekre, mint a hatalmas eső-
zések, a rendkívüli melegek és szárazságok.
Az iparág vezető szereplőiként és innovátoraiként arra 
biztatjuk ügyfeleinket és minden érdekelt felet – a városok 
vezetőit, a vízgazdálkodási szerveket, a várostervezőket, 
a tájépítészeket, a mérnököket és magukat a lakosokat 
is –, hogy nyitottan fogadják az új ötleteket, az új 
fejlesztéseket és az új (jobb) megoldásokat, hiszen 
ezek révén egészségesebb és élhetőbb városok és 
közösségek formálódhatnak.

Fenntarthatósági utazásunk, amelybe az iparágban 
elsőként vágtunk bele az 1990-es években az 
újrahasznosított anyagok használatának bevezetésével, 
az utóbbi három évtizedben jelentősen átformálódott.
Megtisztelő, hogy olyan ügyfelekkel és partnerekkel 
működhettünk együtt, akik hozzánk hasonlóan 
rajonganak az innovációért, és azért, hogy a városok 
innováció útján élhetővé és szerethetővé váljanak – 
és végeredményben jobbá tegyük az életet az egész 
bolygón.
Anyavállalatunk, az Orbia más üzletágaivalközös célunk, 
hogy biztonságosabbá, egészségesebbé és kényel  me-
sebbé tegyük a világot. 2030-ra a Föld lakosságának 
több mint 70 százaléka nagyvárosokban fog élni.
A bolygó lakosságának száma ráadásul exponenciálisan 
nő, ami több szempontból is kihívást jelent.

A városoknak alkalmazkodniuk kell, hogy biztonságosak 
és fenntarthatóak legyenek a szélsőséges időjárás és 
az éghajlatváltozás más veszélyei közepette, ideértve a 
hatalmas, intenzív esőzéseket és a súlyos szárazságokat.
Az ENSZ 2015-ben 17 fenntartható fejlődési célt (Sus-
tainable Development Goals, SDG) fogadott el.
Ezek globális iránymutatóként szolgálnak az olyan 
változatos kihívások kapcsán, mint a szegénység, az 
egészség és az éghajlatváltozás.
A Wavinnál az összes fenntartható fejlődési célt tá-
mogatjuk, és fenntarthatósági stratégiánk részeként 4 
cél megvalósításához közvetlenül is hozzájárulunk.
Ezek a célok adják a gerincét annak, amit végső soron 
meg szeretnénk valósítani, vagyis hogy egészséges, 
fenntartható környezetet hozzunk létre. Ezek vezérlik 
utunkat a fenntarthatóság felé.

1. Biztonságos és hatékony vízellátás

A víz alapvető fontosságú az élethez, az embereknek, az 
állatoknak és minden élőnek szüksége van rá. Ráadásul 
az Egyesült Nemzetek Szervezete szerint a biztonságos 
ivóvízhez való állandó hozzáférés alapvető emberi jog.
A Wavinnál olyan innovatív és fenntartható megoldások 
kidolgozására összpontosítunk, amelyekkel megelőzhető 
az elöregedő vezetékek szivárgása nyomán jelentkező 
szennyeződés és vízveszteség, valamint javítható a 
vízvezeték-hálózatok minősége és teljesítménye.
Megtiszteltetés, hogy mindezek kapcsán hozzánk 
hasonló beállítottságú partnerekkel gondolkodhatunk  
és dolgozhatunk együtt annak érdekében, hogy a 
vízellátás biztonságos és jól működő legyen.

2. Jobb csatornázás és higiénia

A szennyvízkezelés sürgető probléma, különösen a vi-
lágszerte gyorsan növekvő városi térségekben.
2050-re nagyjából 2,5 milliárdan költöznek városokba 
a fejlődő országokban. Napjainkban a világnépesség 
61  százalékának nincs kielégítő hozzáférése bizton-
ságosan működtetett csatornázási szolgáltatásokhoz.
A megfelelő szennyvízkezelés és a higiénia kritikus 
fontosságú az egészséges élethez, a gazdasági 

Ennek az átformáló munkának szerves részét képezi 
az integrált esővízkezelő infrastruktúrák kialakítása, 
amelyekkel a városok képessé válnak megküzdeni az 
éghajlatváltozás nyomán jelentkező intenzív, hatalmas 
esőzések, szárazságok és a hőség kihívásaival.
A Wavinnal a jövőben is vezető szerepet vállalunk 
az előremutató megoldások kifejlesztésében és 
megvalósításában, nemcsak a városi árvizek megelőzése 
érdekében, hanem azért is, hogy felkészítsük a 
településeket az éghajlatváltozás új valóságához való 
alkalmazkodásra.

4. Jobban teljesítő épületek

A Wavin számára az épületek teljesítményének 
növelésébe az is beletartozik, hogy az építési folyamatot 
épületinformációs modellezéssel (BIM) és előregyártással 
tesszük hatékonyabbá.
Emellett pedig energiahatékony fűtéssel, hűtéssel, 
szellőzéssel és zajcsökkentéssel fokozzuk a kényelmet.
Egészségesebb, jobban teljesítő épületekre van 
szükség, amelyek átformálják, ahogy élünk, dolgozunk 
és szórakozunk. Ez azonban csak innováció és 
együttműködés útján valósulhat meg.
Ha a Wavinhoz hasonló előrelátó vállalatok együtt 
dolgoznak egy jobb és fenntarthatóbb jövőért az 
épületek tervezése során, a városok és a közösségek 
is profitálhatnak a jövőre felkészített, a mindennapi élet 
igényeit sok-sok éven át kiszolgáló épületekből.

Innováció

Vállalatunknál kifejezetten szorgalmazzuk a tudás mego
sztását és az innovatív gondolkodást.
És ezeket a készségeket keressük akkor is, ha új te-
hetségek után kutatunk.
Ez nagyon fontos hajtóereje nemzetközi szervezetünk-
nek, kapcsolatainknak és a másokkal való együtt-
működésnek is, akár jól ismert vállalatokról, akár 
start-upokról van szó. Folyamatosan dolgozunk azon, 
hogy még innovatívabbak legyünk, hogy nagyszerű 
ötletekre építve okos és fenntartható megoldásokat 
hozzunk létre.

Átláthatóság 

Véleményem szerint az átláthatóság biztosítása az egyik 
legfontosabb eleme annak, hogy egy vállalat teljesen 
fenntarthatóvá váljon. Ezért nem is magunk mondjuk el 
a Wavin történetét, hanem helyette hagyjuk, hogy ügy-
feleink, üzleti partnereink és a velünk együttműködő 
közösségek valljanak arról, milyen tapasztalataik vannak 
a közös munkával kapcsolatban, és mit gondolnak az 
eljövendő kihívásokról.

Példát mutatunk

A gyártási folyamataink és az értéklánc minőségére és 
tartósságára vállalatunk 1955-ös alapítása óta nagy 
hangsúlyt helyezünk.
Termékeink hatásának nyomon követése világos adato-
kat eredményez, amelyekre építve ambiciózus célokat 
tudunk kitűzni szén-dioxid lábnyomunk csökkentésére, 
a hatékonyság növelésére és a termékek tartósságának 
fejlesztésére. Megtiszteltetés, hogy egy ilyen elkötelezett 
szakemberekből álló, világszerte 10  500 munkatársat 
foglalkoztató vállalatot vezethetek.
Globális piaci szereplőként együtt dolgozunk azon, 
hogy megvalósítsuk a változást, és a fenntarthatóság-
ban is iparágvezetők legyünk. Ehhez példát mutatunk 
mindennapi működésünkben, az értékláncban és az 
operációhoz kapcsolódó más területeken is.
A diverzitás biztosítása és a közösségek bevonása 
továbbra is fontos számunkra, különösen most, hogy 
szervezetünk világszerte már több mint 40 országban 
tevékeny. Meggyőződésem, hogy amit ma teszünk 
– a stratégiánk részeként kijelölt célokkal együtt –, 
jelentős befolyással lesz a környezetre, és egy jobb világ 
születését készíti elő.

TISZTA VÍZ 
ÉS ALAPVETŐ
KÖZTISZTASÁG

IPAR, 
INNOVÁCIÓ 
ÉS 
INFRASTRUKTÚRA

FENNTARTHATÓ 
VÁROSOK ÉS 
KÖZÖSSÉGEK

FELLÉPÉS 
AZ ÉGHAJLAT-
VÁLTOZÁS 
ELLEN
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egészséges, 
fenntartható 
környezetet 
építünk

A Wavin számokban

gyártóhely globális innovációs központ

45 1

2,3
milliárd 
dollár bevétel

munkatárs
10,500

A Wavin rövid bemutatása
Rólunk

A Wavinnál fenntartható környezetek tervezésével 
és építésével foglalkozunk, ideértve a vízhálózatok 
tervezését, a biztonságos ivóvízellátás biztosítását, 
szaniter létesítmények építését és az épületklimatika 
optimalizálását. Több kontinensen tevékenykedünk. 
Több mint 60 év tudásával és tapasztalatával nyújtunk 
innovatív megoldásokat az épületek és infrastruktúrák 
építéséhez – beszállítóinkkal, ügyfeleinkkel és üzleti 
partnereinkkel közösen. Az Orbia cégcsoport tagjaként 
más vállalatokkal együttesen igyekszünk megoldani a 
világ legösszetettebb kihívásainak némelyikét.
Közös célunk, hogy világszerte jobbá tegyük az életet, 
és hatékonyan csökkentsük a környezetre kifejtett 
hatásunkat, miközben egy szebb világot építünk.

Céljainkról bővebben

Életünk az építés, ez a központi terepe tevékeny-
ségünknek, amelynek az építőipari piac határozza 
meg a játékszabályait. Vállalatként és egyénileg is 
olyan egészséges, a jövőre felkészített környezetben 
szeretnénk lakni és tartózkodni, ahol biztonságosan 
lehet élni, szórakozni és dolgozni is.
A Wavin fő célja teljesen világos:
egészséges, fenntartható környezeteket kívánunk 
építeni. Miközben építünk és értéket hozunk létre, 
ügyelünk rá, hogy mindezt tudatosan tegyük: a lehető 
legtöbb újrahasznosított anyagot használva, csökkentve 
az energiafelhasználást és a hulladéktermelést, és 
nagyon ügyelve arra, hogy környezeti lábnyomunk a 
lehető legkisebb legyen.
Más szavakkal, mindent megteszünk azért, hogy fenn-
tartható jövőt teremtsünk.

Több mint
40

országban
(az Orbia 2019-es 

éves jelentése alapján)

(helyi végrehajtási csapatok támogatásával)
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A Wavin nemzetközi iparági vezetőként innovatív megoldásokat kínál épületek és infrastruktúrák 
létrehozásához. Hosszú évek tapasztalatával rendelkezünk, így felkészülten vágunk bele az olyan 
globális problémák megoldásába, mint a vízellátás, a csatornázás, az éghajlatváltozásnak ellenálló vá-
rosok és a jobban teljesítő épületek megvalósítása. Közben pedig nem tévesztjük szem elől azt sem, 
amiben a legjobbak vagyunk: az intelligens problémamegoldás és az elkötelezett 
műszaki támogatás biztosítását, valamint a pozitív társadalmi 
és környezeti hatások bátorításában
való aktív részvételt.

Az iparágban az elsők között, már 
az 1990-es években elkezdtük 
az újrahasznosított anyagok 
használatát.

Első fenntarthatósági jelentésünk 
kiadása 2011-ben, hogy a világ 
értesüljön fenntarthatósági 
teljesítményünkről és céljainkról.

Moduláris, tartós, újrahasznosított 
műanyagból készült, fenntartható 
utak.

Környezetileg és társadalmilag kedvező megoldásokat (pl. integ-
rált bizton-ságos és higiénikus vízvezetékek, megfizethetőség, 
napelemek a folyamatos áramellátásért stb.) kínáló házak terve-
zése a leginkább rászoruló közép-amerikaiak számára.

Programok helyi vízszerelők 
képzésére, hogy új lehetőségeket 
teremtsünk a latin-amerikai helyi 
közösségeknek.

Ambiciózus, globális, fenntartható 
gépjárműpolitikánk keretében akár 
már 2025-re szeretnénk kivezetni a 
fosszilis meghajtású autókat EMEA 
(Európa, Közép-kelet és Afrika) 
területén.

Fotovoltaikus napelemek telepítése 
a gyártóhelyeken, és megújuló 
forrásokból származó elektromos 
energia beszerzése.

Ambiciózus fenntarthatósági stratégia beveze-
tése hat globális fenntarthatósági programmal, 
jól meghatározott, számszerűsített célokkal 
2025-re.

Megújuló energia

Fenntarthatósági stratégia

Újrafeldolgozó üzem

Érdekcsoportok képzése

Gépjárműpolitika

Közösségek támogatása

Körforgásos gazdaság

Fenntarthatósági jelentés

Műanyag utak

Önfenntartó házak

Közös újrafeldolgozó üzem léte-
sítése az újrahasznosítható anyagok 
elérhetőségének és minőségének 
javítására.

A helyi közösségekben a megfelelő 
oktatás biztosítására a Wavin 7 
iskolát épített fel latin-amerikai 
gyártóhelyeinek közelében.

Utunk a fenntarthatóság felé

1990-es évek

2000-es évek
2010-es évek

2020-as évek

a jövő
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TreeTank® 
gyökértározó – a zöldebb városokért

A fák árnyékot adnak, elnyelik a szén-dioxidot, 
oxigént és friss levegőt bocsátanak ki, valamint 
hűtik a környezetet.
A Wavin a fásítás városi környezetben való 
támogatására, vagyis a városok zöldítésére és 
hűtésére fejlesztette ki a TreeTank® gyökértározó 
rendszert.
Ennek révén a fáknak jobb esélyei vannak a 
túlélésre a városokban, és mivel gyökereiket 
semmi nem korlátozza, gyorsabban növekednek.
A módszer egyúttal azt is megakadályozza, hogy 
a gyökerek kárt tegyenek az útburkolatban.
Mivel pedig a talaj kevésbé tömör, több esővizet 
lesz képes magába fogadni.

Észrevétlenül teszi a dolgát

A Wavin Tegra víznyelő aknája okos és egyszerű 
megoldást kínál a csatornarendszerek telepítése 
során. Az akna gyorsan elvezeti a nagyobb 
mennyiségű csapadékot is, és közben a lehető 
legtöbb iszapot fogja fel. 
Az innovatív szűrő megakadályozza, hogy 
szennyeződés és törmelék kerüljön a vízbe, ha 
pedig tisztítani kell, az intelligens kialakításnak 
köszönhetően ez egyetlen művelettel több mint 
95 százalékos hatékonysággal valósítható meg. 
A víznyelő akna 100 százalékban újrahasznosított 
műanyagból készült, és ergonomikus kialakítása 
révén gyorsan, költséghatékonyan, és akár egy 
ember által is telepíthető. 
Az alacsony környezetiköltség-indikátorú (ECI), 
teljesen újrahasznosítható víznyelő aknának 
minden fenntartható csatornázási projektben 
helye van.

Innovatív technológia, 
amely nyomot hagy

A Wavin termékkínálatában széles választékban 
találhatók olyan PVC csövek, amelyek a 
Recycore® technológiával készültek.
Ezek olyan háromrétegű csövek, amelyek lega-
lább 40 százalékban újrahasznosított anyagokból 
állnak, míg külső rétegeik a hatályos előírásoknak 
megfelelően új alapanyagokból készülnek.
A Recycore® termékek így egyaránt alkalmasak 
a szennyvíz és az esővíz elvezetésére, valamint 
lefolyórendszerekben való használatra is.
A Recycore® csövek anyagának jelentős része a 
Wavin csőgyűjtő programjában újrahasznosított 
csövekből származik.
Az optimális mennyiségű újrahasznosított anya-
got tartalmazó, igazoltan környezetkímélő csövek 
kiváló választást jelentenek a környezetvédelmi 
célok fenntartható beszerzés útján való meg-
valósítására.

Termékportfóliónk 
fenntarthatósági 
megoldásaiból

Régi műanyagból új utak

A Wavin és a Volker Wessels közös kezdeménye-
zéseként kifejlesztettünk egy műanyag utat, 
amely használt műanyagból készül: ez a 
PlasticRoad – Műanyag Út.
Az út teljesen fenntartható, moduláris elemekből 
áll, amelyek újrahasznosított műanyagból készül-
nek. Minden elemet úgy terveztünk, hogy teljes 
mértékben kiszolgálja a körkörösség igényét. 
Az intelligens kialakításnak köszönhetően gyor-
san átengedi a vizet, valamint a csövek és kábe-
lek számára is van benne hely. 
Mindössze néhány nap alatt megépíthető, és 
háromszor olyan tartós, mint a hagyományos 
útburkolatok. Az aszfaltról műanyagra váltással 
ráadásul akár 70  százalékkal csökkenthető a 
széndioxid-kibocsátás a hagyományos útépítés-
re jellemzőhöz képest.
A kereskedelemi forgalmazásra való felkészülés 
során kísérleti jelleggel Hollandiában és Mexikó-
ban telepítettünk ilyen utakat a különböző fe-
használói módok tesztelésére.
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A Wavin 2025-ös céldátumra vonatkozó  
fenntarthatósági stratégiája hat globális 
fenntarthatósági programból áll össze.
Minden programban nagyon ambiciózus 
célokat tűztünk ki magunk elé, és mindegyik-
kel az a célunk, hogy 2025-re iparági vezetők 
legyünk a fenntarthatóságban.
A következő oldalakon jelenlegi munkáinkról 
és jövőbeni terveinkről számolunk be.

Fenntarthatósági  programjaink
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A Wavin hat globális 
fenntarthatósági 
programja

A Wavin fenntarthatósági programjainak áttekintése.

Innováció

Innovatív megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás érdekében:

•  Annyi újrahasznosított anyagot használunk, amennyit csak lehetséges, és a lehetőségekhez mérten 
csökkentett anyaghasználattal minimalizáljuk a környezetre kifejtett hatásokat (azaz 

   a teherforgalom mérséklésével csökkentjük a széndioxid-kibocsátást).
•  Egyre több innovatív, az éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodást könnyítő (CCA)  

megoldást kínálunk, ilyenek például beltéri klimatikus megoldásaink és a TreeTank®.
•  A vállalat egészére alkalmazott, integrált fenntarthatóság-értékelési keretrendszerrel bátorítjuk az 

innovatív megoldások születését, és segítjük ügyfeleinket környezeti lábnyomuk csökkentésében a 
projektek során.

A közösségek bevonása

Pozitív hatást gyakorlunk a (helyi) közösségekre, és támogatjuk a diverzitást.

•  Kiterjesztjük a vízügyi alap projekteket* – öntözőkészletek 9 helyszínen való szétosztásával és 
telepítésével (2025).

•  52 helyszínre növeljük önkéntes- és adományprojektjeink hatókörét Latin-Amerikában és az EMEA 
területén is (2025).

• A munkaerőfelvétel során a diverzitást 40 százalékra növeljük az egész szervezetben (2025). 
•  16-ra növeljük WASH’N (víz, szanitáció, higiénia és élelmezés) helyszíneink számát (2025). 
• Bevezetjük a sztenderdizált adatgyűjtés gyakorlatát, és hatásvizsgálatokat végzünk.
 
* Vízügyi alapok: Olyan szervezetek, amelyek a különböző érdekcsoportok együttműködését lehetővé 
tevő pénzügyi és irányítási mechanizmusokat terveznek és fejlesztenek tovább a vízbiztonság biztosítása, 
öntözőrendszerek szétosztása és telepítése vagy a globális vízgyűjtő területek helyreállításának és 
megőrzésének támogatása céljából.

Beszámolók

Beszámolókat készítünk a fenntarthatósági programokról az érdekelt felek részére.

•  Munkatársainkban tudatosítjuk, mennyire fontos minőségi adatokat gyűjteni, és ehhez ellátjuk őket 
a megfelelő eszközökkel és tudással.

•  A teljes átláthatóság érdekében a fenntarthatósági beszámolók készítését tovább integráljuk és 
kombináljuk a meglévő munkafolyamatokkal.

Közügyek

Aktívan részt veszünk a szakpolitikák kidolgozásában, hogy növeljük fenntarthatósági 
törekvéseink hatókörét.

•  Összefogunk a szektor többi szereplőjével, és együttes erővel dolgozunk azon, hogy felhívjuk 
a figyelmet a fenntarthatóságra, ennek szellemében cselekedjünk, és minél több területre 
bevezessük ezt a szemléletet. 

•  A fenntarthatóság élharcosaiként az ilyen törekvések fejlesztése érdekében megosztjuk 
tapasztalatainkat és tudásunkat.

Körkörös gazdaság

Magunk is teszünk azért, hogy egyre több újrahasznosított anyag kerüljön fel-
használásra, és hogy a termékek újrahasznosíthatók legyenek.

• Az újrahasznosított anyagok részarányát globálisan 25 százalékra növeljük (2025).
• Még tovább, 90 százalékig növeljük saját termékeink újrahasznosíthatóságát (2025).
• A hulladéklerakókba való hulladékszállítást 2025-re üzemeink 100 százalékában felszámoljuk.

Környezeti hatások

Segítünk ügyfeleink környezeti lábnyomát csökkenteni.

•  Üzemeinkben világszerte növeljük a megújuló energiák (pl. napelemek) használatát; 
   2025-re 15 helyszínen biztosítjuk ezt.
•  Okos megoldásokat vezetünk be a szállítási lánc működtetése során, hogy a piaci 

követelményeknek megfelelően csökkentsük az üvegházhatású gázok kibocsátását.
•  Műveleteinket a lehető legnagyobb mértékben optimalizáljuk (pl. fenntartható gépjárműflotta,  
   az áramfogyasztás csökkentése okos LED-világítás használatával).

Az Orbia világos és magas szintű elvárásokat fogalmazott meg minden üzleti csoport számára: A telephelyek 100 százalékának jóváhagyott 
környezetvédelmi vezetési rendszerrel kell rendelkeznie 2025-re, 2050-re nullára kell csökkenteni a nettó széndioxid-kibocsátást, és 2025-re 
az üzemek 100 százalékában fel kell számolni a hulladéklerakókba való hulladékszállítást. A fent említett programok segítik ezen elvárások 
megvalósulását. A hat globális fenntarthatósági program teljeskörű célkitűzéseiről a wavin.com weboldalon számolunk be részletesen.14 15



Maléi Víz- és 
Csatornázási 
Művek (MWSC)
Biztonságos vizet 
mindenkinek, mindenkor

A Maldív-szigeteken nagyon korlátozott mennyiségben 
áll rendelkezésre ivóvíz. A szigetország több mint 
ezer alacsony fekvésű szigetből áll, és a népesség 
egyharmada a fővárosként szolgáló Malé szigetén él.
A lakosság nagy részének ellátása sótalanított 
tenger-vízzel történik, de néhány vidéki régióban eső-
vizet is használnak. Bár a vízhez és a csatornázási 
szolgáltatásokhoz is széles körű a hozzáférés, a magas 
sótartalom, illetve a víz szennyeződése komoly kihí-
vásokat jelent a maldív vízgazdálkodási szektor számára.
Ibrahim Akram, az MWSC üzleti fejlesztési osztályvezető-
helyettese:
„A Maldív-szigeteken számos kihívással jár a vízellátó és 
szennyvíz-infrastruktúra megteremtése. A lágy talaj és 
a korrozív környezet miatt a fém csövek vagy a beton 
aknák használata szóba sem jöhet.
Hosszú ideje működünk együtt a Wavinnal, akik az 
utóbbi 12 évben műanyag csövek és műanyag aknák 
telepítésével támogatják munkánkat.
A Wavin szakértelmének és széles termékválasztékának 
köszönhetően képesek voltunk a lehető legjobb taná-
csokat és segítséget nyújtani a maldív kormánynak a 
biztonságos, fenntartható, megfizethető és környezet-
barát víz- és szennyvízszolgáltatások megteremtésében.
A csövek és a szerelvények szállítása kisméretű hajókkal 
történik a szigetek között.
A munka hatékonyabbá tételére 2014-ben létrehoztunk 
egy helyi csőgyártó létesítményt is, amely a Wavin 
technológiai licence alatt működik.
Így a PE csöveket, illetve a nyomás alá nem helyezett 
uPVC csöveket és csatornacsöveket már helyben 
gyártjuk. A szállítási idő csökkentésével jelentősen 
csökkentek az ellátási problémák miatti késések, és a 
környezetre kifejtett hatás is sokkal kedvezőbb.

Malé–Hulhumalé-csatornahíd

Az egyik fontos közös projektünk a Wavinnal a Malé–
Hulhumalé-csatornahíd építése volt. Ennek megvaló-
sításában a Wavin nagy átmérőjű PE csövek és szerel-
vények biztosításával vett részt.
A Maldív-szigeteken, különösen Malé sziget  fővárosá-
ban, nagyon korlátozottan van mód a víz tárolására. 
Egyszerűen nincs elég hely a városban, a szomszédos 
Hulhumalén azonban bőven volt elég terület a víztározó 
megépítésére. A lakosság ivóvízellátásának biztosításá-
a egy nagy vezetékkel összekötöttük Malét és Hulhum-
alét. 2018 óta egy 2,1  kilométer hosszú híd kapcsolja 
össze a két szigetet. A vízvezeték a híd mentén húzódik, 
és teljes hossza nagyjából 6 kilométer.
Jelenleg a szivattyúállomások építésén dolgozunk, 
amelyekkel a vizet a két sziget között áramoltathatjuk 
majd.
A Wavinnal való sok éves együttműködés nagyon sike-
res volt. A segítségükkel saját szolgáltatásainkat is 
magasabb szintre tudtuk emelni. A maldív kormány azt 
az ambiciózus célt tűzte ki maga elé, hogy 2023-ra a 
legtöbb lakott szigetet rácsatlakoztatja a vízhálózatra.
Az MWSC és a Wavin beszállítóként együtt dolgozik 
ennek megvalósításán.”

„A lágy talaj és a korrozív 
környezet miatt a Maldív-

szigeteken számos 
kihívással jár a vízellátó és 
szennyvíz-infrastruktúra 

megteremtése.” Ibrahim Akram, az MWSC üzleti 
fejlesztési osztályvezető-helyettese

A Maléi Víz- és Csatornázási Művek (Male’ Water & 
Sewerage Company Pvt. Ltd., MWSC) munkatársai 
a cég 1995-ös alapítása óta azon dolgoznak, hogy 
fenntartható módon lássák el a lakosságot iható 
vízzel, és a szennyvíz elvezetéséről is hasonlóképpen 
gondoskodjanak.
Napjainkban az MWSC egy multidiszciplináris 
mérnöki és gyártó szervezet, amely innovatív 
közüzemi megoldásokat kínál a vízellátásra, a 
szennyvízkezelésre és az energiaellátásra, az ingat-
lantulajdonosok, a kormány és a szerződéses ügy-
felek számára.

Innovation

Fenntartható vízhasználati 
megoldások

Az emberiség jóléte szempontjából óriási kocká-
zatot jelent, hogy világszinten nem biztosított a 
tiszta és biztonságos vízforrásokhoz való hozzá-
férés.
Nagyon sürgető problémáról van szó, amely az 
éghajlatváltozás egyik, már ma is érezhető követ-
kezménye.
A Wavinnál tudatosan dolgozunk azon, hogy inno-
vatív megoldásokkal javítsunk a helyzeten.
Mindehhez azzal járulunk hozzá, hogy egészséges 
és fenntartható környezeteket építünk, és a jövőre 
felkészített városokat hozunk létre.

Célok

   Annyi újrahasznosított anyagot használni, 
amennyit csak lehetséges, és a lehetőségekhez 
mérten csökkentett anyaghasználattal 
minimalizálni a környezetre kifejtett hatásokat 
(azaz a teherforgalom mérséklésével 
csökkenteni a széndioxid-kibocsátást).

   Egyre több innovatív, az éghajlatváltozás 
következményeihez való alkalmazkodást 
könnyítő (CCA) megoldást kínálni, ilyenek 
például beltéri klimatikus megoldásaink 

     és a TreeTank®. 

   A vállalat egészére alkalmazott, integrált 
fenntarthatóság-értékelési keretrendszerrel 
előmozdítani az innovatív megoldásokat, és 
segíteni ügyfeleinket környezeti lábnyomuk 
csökkentésében a projektek során. 

Innováció

Víz- és szennyvízhálózat építése a Maldív-szigeteken.

TISZTA VÍZ 
ÉS ALAPVETŐ
KÖZTISZTASÁG

IPAR, 
INNOVÁCIÓ 
ÉS 
INFRASTRUKTÚRA

FENNTARTHATÓ 
VÁROSOK ÉS 
KÖZÖSSÉGEK
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A jövőre felkészített 
házak
Şanlıurfa Naturel Park Houses

A Naturel Incorporated munkatársainak nagyon konkrét 
elképzeléseik vannak azzal kapcsolatban, hogyan kell 
kinéznie a jövő lakóépületeinek.
Ezért vágtak bele a Törökország délkeleti részén ta-
lálható Şanlıurfában egy fenntartható és a legújabb 
megoldásokat alkalmazó építkezési projektbe.
Ez a környezet nagy kihívást jelentett, mivel a település 
időjárását rendkívül forró, száraz nyarak és hideg, csapa-
dékos telek jellemzik. A cég nagy hangsúlyt fektetett 
arra, hogy a projekt környezetkímélő legyen, így nem 
használtak fosszilis üzemanyagokat, és arra törekedtek, 
hogy minden a lehető leginkább klímasemleges legyen.
A Wavint azzal keresték meg, hogy a rendkívüli időjárási 
viszonyokat figyelembe véve tudnak-e fenntartható 
beltéri klimatikus megoldásokkal szolgálni.
A műanyag csőgyártás vezető iparági szereplőjeként és 
a padlófűtés- és hűtés ismert szakértőjeként a Wavin 
képes is volt hozzájárulni egy fenntartható, a jövőre 
felkészített, kényelmes lakókörnyezet létrehozásához.

Aziz Olağan, a Naturel Incorporated 
társtulajdonosa
„Amellett, hogy gépészmérnökként dolgozom, környe-
zetvédő is vagyok. Tulajdonostársaim pedig maximálisan 
támogatták, hogy megépítsük Törökország leginkább 
környezetbarát lakásait. Mivel ez volt az első alkalom, 
hogy magunk építettük az ingatlanokat, szükségünk volt 
a terület legjobb szakértőire. Azért választottuk a Wavint, 
mert ismertük korábbi munkáikat, milyen tudással és 
kapacitásokkal rendelkeznek.
A fejlesztés és az építés során a Wavin munkatársai nagy 
tudású partnereknek bizonyultak, akik gyakorlatiasan, a 
fenntarthatósági szempontokat mindig szem előtt tartva 
végezték a dolgukat.”

Energiahatékonyság
A közreműködő felek tudásának és tapasztalatának 
köszönhetően sikerült energiahatékonnyá tenni az 
épületeket. A lakások légkondicionálás nélkül készültek, 
ami fontos eleme a magas energiaigény csökkentésének. 
Földgáz hiányában a fűtés és a hűtés java, valamint a 
melegvízellátás és a sütők működtetése elektromos 
árammal valósul meg. Az évente felhasznált energia 
több mint 60 százaléka megújuló forrásból származik. A 
tetőkre telepített 1600 négyzetméternyi napelem évente 

480 000 kWh elektromosságot termel.

Európai támogatás
Az energiahatékonyságot célzó projekt a nemzetközi 
színtéren is ismertté vált, és elnyerte az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) támogatását.
Az EBRD az Európai Unió részeként segíti az egészséges 
beruházási környezet megteremtését, és támogatja 
a környezetvédelmi és társadalmi szempontból fenn-
tartható fejlesztést.

Újabb környezetbarát projektek 
Aziz Olağan, a Naturel Incorporated társtulajdonosa:
„A projekt 2020 májusában fejeződött be, és büszkén 
mondhatom, hogy sikerült megvalósítanunk ambiciózus 
céljainkat. A lakók örülnek, hogy kevesebb energiát 
fogyasztanak, ugyanakkor kényelmes környezetben él-
nek. Mi pedig közben elkezdtünk új helyszíneket keresni 
az újabb környezetbarát projektekhez.Nagyon várjuk, 
hogy újabb regionális fenntartható kezdeményezéseken 
dolgozhassunk együtt a Wavinnal.”

„Nagyon várjuk, hogy újabb regionális 
fenntartható kezdeményezéseken 
dolgozhassunk együtt a Wavinnal.”

Aziz Olağan, 
a Naturel Incorporated társtulajdonosa

Innováció

A 2014-ben alapított, török Naturel Incorporated orszá-
gos szinten ismert ingatlanberuházási projektjeiről.
A cég 2018-ban kezdett bele első ingatlanprojektjébe, 
a Naturel Park Houses építésébe Şanlıurfa városában. 
A 104 lakásból álló komplexumot a cég alapvető 
irányelveit szem előtt tartva építették: vagyis innovatív, 
úttörő, modern és környezetbarát megoldásokat 
alkalmaztak.

A Naturel Park környékének látképe.

Wavin Sentio rendszer

Wavin Sentio rendszer

A lakásokat úgy építették meg, hogy nagyon jól tartsák 
a hőt, és kevesebb energiát használjanak a melegen 
tartásra. Bár Şanlıurfában a külső hőmérséklet nyaranta 
olykor eléri a 40  °C-ot is, a Wavin Sentio rendszere 
ilyenkor is kellemes, 20  °C-os belső hőmérsékletet 
biztosít. A hűtést egy hőszivattyú szolgáltatja, amely a 
megújuló energiát termikus energiává alakítja.
A padló alá helyezett fűtő- és hűtőrendszer nagyon 
kényelmes és egészséges hűtést biztosít az épületeknek, 
és rendkívül energiahatékony a működése.
A vezeték nélküli külső hőmérsékleti szenzor automatikus 
váltást tesz lehetővé a nyári és a téli üzemmód között.

Minden lakás saját hőszivattyúval van ellátva, így a 
lakók minden helyiség hőmérsékletét egyszerűen 
kontrollálhatják egy telefonos alkalmazással. A lakók a 
Sentio rendszert használva átlagosan 20–30 százalékkal 
kevesebb áramot fogyasztanak.
A Wavin holisztikus szemléletű belső hőmérséklet-
szabályozási megoldásaival alacsony karbon lábnyomú 
lakhatást és egészségesebb, kényelmesebb otthoni 
környezetet biztosít.
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Körkörös 
gazdaság

Breda látképe. Egy Tegra víznyelő akna telepítése.

Az anyagkörforgás zárása
A korlátozott természeti erőforrások és az éghaj-
latváltozás is fontos hajtóereje a körforgásos 
gazdaságnak. A körforgás ideális esetben már a 
termék életciklusának legelején elkezdődik.
A Wavin nagyon korán elkezdett újrahasznosított 
anyagokat (belső forrású és használatból visszake-
rült/gyártói hulladékokat) használni termékeiben. 
Anyagainkat és termékeinket úgy terveztük, hogy 
újrafelhasználhatóak és újrahasznosíthatóak legye-
nek, és a lehető legmagasabb környezeti és pénz-
ügyi értéket képviseljék. A körforgásos szemlélet 
egy átfogó koncepció, amely nem csak a termékek 
újrahasznosíthatóságára és élettartamának kiter-
jesztésére terjed ki. Az újrahasznosított anyagok 
egyre nagyobb arányú használata és termékeink 
újrahasznosíthatóságának fokozása mellett a 
beszerzési folyamatok állandó fejlesztésére is 
nagyon ügyelünk.

Célok 

   Az újrahasznosított anyagok használatának    
globálisan 25 százalékra növelése (2025).

    Termékeink újrahasznosíthatóságának tovább 
növelése 90 százalékig (2025).

   A hulladéklerakókba való hulladék-szállítás 
felszámolása üzemeink 100 százalékában 

     2025-re.
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Breda 
városa, 
Hollandia.

Breda városa Hollandia tíz legnagyobb települése közé 
tartozik. A város vezetése 2016-ban elfogadott egy 
2030-ig érvényes fenntarthatósági tervet, amely olyan 
kulcspontok köré épül, mint az energiabiztonság és az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítése, a fenntartható 
mobilitás és a körforgásos gazdaság.

Peter de Leeuw a város folyamatkoordinátoraként 
felel a területek, utak és vízhálózatok fejlesztése során 
szükséges anyagok beszerzéséért Bredában:
„Az elmúlt években nagyon fontos lépéseket tettünk, 
ami a körforgás megvalósulását illeti, például azzal, hogy 
beszerzéseinkkel innovatív megoldásokat támogatunk.
A körforgásos gazdasághoz való hozzájárulás érdekében 
továbbfejlesztettük közbeszerzési és szerződési folya-
matainkat, és konkrét feltételeket fogalmaztunk meg a 
körkörösséggel kapcsolatban.”

„A Wavin holisztikus fenntarthatósági 
szemléletének köszönheti, hogy elnyerte ezt a 

közbeszerzést.”

A piac ösztönzése

A közbeszerzések kiírása előtt a bredai illetékesek 
felmérést végeznek a piacon, hogy feltárják, milyen új 
megoldások és termékek elérhetők.
Ilyen módon meg tudják állapítani, hogy a piaci 
körülmények között megvalósítható lehetőségek és 
saját kívánalmaik összhangba hozhatók-e.
2020-ban a Wavin elnyert egy 4 éves közbeszerzést, amely 
kiterjed a teljes bredai szennyvíz- és esővízelvezetési 
hálózat PVC anyagokra és csövekre vonatkozó minden 
igényére. Ezen túl a céggel rendszeres ellenőrzésekről 
és közös kísérleti projektekről is megállapodott a város.
De Leeuw:
„Négyévente új közbeszerzést írunk ki az érintett 
vállalkozások számára, így egyenlő esélyt biztosítunk a 
szektor minden szereplőjének.
Az árazásnak korábban nagyon nagy szerepe volt a dön-
tésben, de mostanra kevesebb mint 50  százalékban 
számít. A Wavin holisztikus fenntarthatósági szemlé-
letének köszönheti, hogy elnyerte ezt a közbeszerzést, 
ami nem egyszerűen azt jelenti, hogy termékeik nagy 
százalékban tartalmaznak újrahasznosított anyagokat. 
A Wavint nagyon innovatív gondolkodás jellemzi. A cég 
saját céljai, amelyek maguk és ügyfeleik környezeti 
lábnyomának csökkentésére szolgálnak, mind hozzá-
járulnak a kör bezárásához.”

Tegra víznyelő akna – kísérleti projekt

A Tegra víznyelő akna a csatornarendszer részeként 
szolgál. Az akna gyorsan elvezeti a nagyobb mennyisé-
gű csapadékot is, és közben a lehető legtöbb iszapot 
fogja fel. Bredában egy évig tesztelik majd az aknákat 
több helyszínen, nagy forgalmú és vidéki részeken egy-
aránt. Az alacsony környezetiköltség-indikátorú (ECI), 
teljesen újrahasznosítható víznyelő aknák hozzájárulnak 
a város fenntarthatósági terveihez.

Peter de Leeuw, 
folyamatkoordinátor, Breda.

City of Breda
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Az újrahasznosított 
anyagok beszállítója:
Van Werven
Hosszú távú együttműködés

A Wavin és a Van Werven első, 2010-es együttműködése 
óta a két cég között folyamatos a közös munka. 
A Van Werven az évek során értékes beszállítóvá vált, 
számos európai országban szállít újrahasznosított 
granulátumokat a Wavin számára.
Ton van der Giessen, a Van Werven ügyvezető igazgató-
ja: „Aki az építőiparban dolgozik, automatikusan szem-
besül a hulladéktermelés következményeivel. Korán fel-
ismertük, hogy a hulladék felhalmozása nem jelent ig-
azi megoldást, és így jutottunk el oda, ahol ma tartunk, 
így váltunk nemzetközi szinten vezető szerepű, innovatív 
újrafeldolgozó vállalattá. Sok éve foglalkozunk építési 
és bontási hulladékok újrafeldolgozásával, és 2006-ban 
kezdtünk PVC-vel is foglalkozni. A céljainkat nem volt 
könnyű fenntartható üzleti modellé alakítani, de a Wavin-
nal közösen képessé váltunk a növekedésre. Ők voltak 
az elsők a szektorban, akik igazán hittek az újrafeldol-
gozott anyagok nyújtotta rengeteg lehetőségben, és 
abban, hogy az ilyen anyagok minőségiek és tartósak 
lehetnek. Azóta is üzleti partnerek vagyunk.”
A Van Werven a használt PVC termékeket a hollandiai 
települési hulladékkezelőkből és külföldi helyszínekről 
gyűjti össze. Az újrafeldolgozott anyagok jó minőségének 
folyamatos biztosítására a Van Werven és a Wavin 
kidolgozott egy kalibráló eszközt. Ez négyzetdeciméte-
renként méri a meg nem olvadt műanyagrészecskék 
százalékos mennyiségét.
A módszerrel garantálható az újrafeldolgozott anyag 
megfelelő minősége, ami hosszabb élettartamú és ellen-
állóbb termékek gyártását teszi lehetővé.

A Van Werven újrafeldolgozó üzeme a hollandiai Biddinghuizenben.

Az ablakprofilok gyártási hulladékából könnyen 
lehet minőségi termékeket előállítani.

Weston-super-Mare, Egyesült Királyság.

„A Wavin vezetői voltak 
az elsők a szektorban, 
akik igazán hittek az 

újrafeldolgozott anyagok 
nyújtotta rengeteg 

lehetőségben, valamint az 
ilyen anyagok minőségében 

és tartósságában.”

Ton van der Giessen, 
a Van Werven ügyvezető igazgatója

A családi tulajdonban lévő Van Werven specializálódott 
szolgáltatóként nagy múlttal és kiterjedt tapasztalattal 
rendelkezik az infrastruktúrák kezelésében és az 
újrahasznosításban. A Van Werven a nyersanyagok 
sokoldalú beszállítója, így homokot, földet, granulált 
anyagokat és komposztot is forgalmaz. A családi tulajdonban lévő Penfold Plastics Ltd 

eredetileg alumínium ablakok újrahasznosításával 
foglalkozott, de amikor a szektorban PVC ablakok 
gyártására kezdtek átállni, ők is változtattak.
Az Egyesült Királyságban található cég nagy 
arányban dolgozza fel újra az uPVC ablakok gyártása 
során keletkező ipari hulladékokat, mivelhogy ezekből 
könnyen lehet jó minőségű új termékeket készíteni.
A Penfold ezen túl más uPVC hulladékokkal is 
foglalkozik, így a rúdgyártás során keletkezett 
hulladékokkal, egyéb szilárd hulladékokkal, újraőrölt 
anyagokkal és porokkal is.

Körkörös gazdaság

„Ilyen hosszú idő után a 
beszállítóval való kapcsolat 
magától igazi partnerséggé 

alakul át.”

Újrahasznosítási megoldások: 
Penfold Plastics

Újrahasznosítás 1985 óta

Matthew Penfold, műszaki igazgató:
„A Wavin és a Penfold már több mint 20 éve működik 
együtt. Ilyen hosszú idő után a beszállítóval való 
kapcsolat magától igazi partnerséggé alakul át.
Ahogy más ügyfeleinknek, a Wavin részére is  az 
igényeiknek leginkább megfelelő termékeket szállítjuk.
Nagyon sokféle forrásból jutunk anyagokhoz, hiszen 
ipari hulladékkal és kisfogyasztói hulladékkal egyaránt 
foglalkozunk, s így olykor 20–30  éves anyagok is a 
kezünk közé kerülnek. Mindig megvizsgáljuk, vegyítjük 
és kipróbáljuk az anyagokat, hogy olyan végeredményt 
kapjunk, amely a leginkább alkalmas a Wavin fenntartható 
csövei belső rétegének  kialakítására. Az évek során azt 
tapasztaltuk, hogy sok gyártó olyan anyagokat kezd 
használni az ablakok kialakításakor, amelyek nehezebben 
újrahasznosíthatók.
Nagyon fontos, hogy a gyártók és az újrafeldolgozók 
együttműködjenek, hiszen így lehet a legjobb és legin-
kább fenntartható újrahasznosított anyagokat előállítani.”

Matthew Penfold, 
műszaki igazgató, 

Penfold Plastics Ltd.
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„A napenergia-
hasznosítás 

területén végzett 
fejlesztéssel, 
telepítéssel, 

finanszírozással 
és üzemeltetéssel 

a SolarAccess 
támogatja ügyfelei 

fenntarthatósági 
céljait.”

Megújuló energia 
termelése
Frans van Schoor, a SolarAccess alapítója és ügyvezető 
igazgatója: „Az utóbbi pár évben nagyon átalakult 
a napenergiával kapcsolatos közbeszéd. A fontos 
technológiai előrelépések mellett a törvényi háttér és a 
hozzáállás is sokat javult. Míg egyes cégek nem feltétlenül 
jó célból kezdtek napenergiát használni (hanem csak a 
támogatások begyűjtése végett), most már sok olyan 
vállalkozást látunk, amelynél a célkitűzések szerves 
része, hogy fenntarthatóan szeretnének működni, és 
hozzájárulni egy élhetőbb világ létrehozásához.
A napelemtelepek létesítésekor a projekt sikere attól 
függ, hogy mennyire jó az együttműködés a SolarAccess 
csapata és az ügyfél erre kijelölt csapata között. 
A Wavinnal 2018-ban kezdtünk együttműködni a hollan-
diai Hardenbergben található gyáruknál. Megtiszteltetés 
egy ennyire hozzáértő és elkötelezett csapattal dolgozni, 
akár a Wavin helyi gyárából, akár a Csoporttól érkezett 
kollégákról van szó. Jelenleg évi 1500 MW napenergiával 
járulunk hozzá a Wavin hollandiai energiafogyasztásához.”
 

Fenntartható energiaellátó

A SolarAccess ezen kívül új lehetőségek feltárásán is 
dolgozik a Wavin számára, amelyek segítségével a nap-
energiát más célokra és más telephelyeken, Európában 
és Dél-Amerikában is hasznosítani lehessen.
A napenergia területén végzett fejlesztéssel, telepítéssel, 
finanszírozással és üzemeltetéssel a SolarAccess tá-
mogatja a Wavin és a többi vállalati ügyfél fenntarthatósági 
céljait, miközben egyre több területen szolgáltat Észak- 
és Közép-Kelet-Európában, és azon túl is.

Frans van Schoor, 
a SolarAccess ügyvezető igazgatója

A Wavin gyára a hollandiai Hardenbergben.

A SolarAccess fenntartható energia-ellátóként jó minő-
ségű napelemtelepeket hoz létre ügyfelei telephelyein.
A teljeskörű szolgáltatást nyújtó céget 2004-ben 
alapította Frans van Schoor. A vállalkozás kezdetben 
Németországban tevékenykedett, majd 2005-től a 
holland piacon is megjelent, amint a helyi törvények 
és infrastruktúra lehetővé tette a napenergia kiakná-
zásának nagyobb léptékű alkalmazását.
A cég azóta már Belgiumban, az Egyesült Királyságban, 
Olaszországban és Franciaországban is szolgáltat.

Környezeti 
hatások

A környezeti lábnyom csökkentése

A Wavin nemzetközi cégként több mint 40 országban rendel-
kezik gyártási telephellyel, így teljes mértékben tisztában van a 
ténnyel, hogy hatással van a környezetre.
Nemcsak saját cselekedeteink következménye, de ügyfelei és 
az értékláncban szereplő beszállítók környezeti lábnyoma is 
lényeges számára. A kibocsátás monitorozásával és mérésé-
vel a Wavinnál pontosan meg tudják ítélni, hogy milyen fejlesz-
téseket vagy változásokat lehet és kell meglépni.
A célok kitűzése segíta gyártás során keletkező  üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentésében, valamint tovább 
alakítani az innovatív eljárásokat  és a jövőre nézve helyes 
döntéseket hozni.
A Wavin átfogó erőfeszítéseket tesz az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére és az energiahatékonyság nö-
velésére, például a gyártóhelyek világításának LED-ekre cseré-
lésével, jobb hatásfokú gépek használatával és a gyártósorok 
átrendezésével. A jól meghatározott célok mellett azon is dol-
gozunk, hogy minél több telephelyünk használjon 100  szá-
zalékban megújuló forrásokból származó energiát. Az 
Egyesült Királyságban és Írországban 2020-ban már hat olyan 
létesítmény volt, amely megfelelt 
ennek a kritériumnak.

 

Célok

   A fenntartható energia fokozódó arányú termelése 
létesítményeinkben világszerte – 2025-re 15 helyszínen.

    Kísérleti okos megoldások bevezetése a szállítási lánc 
működtetése során, hogy a piaci követelményeknek 
megfelelően csökkentsük az üvegházhatású gázok 
kibocsátását.

   100 százalékban fenntartható gépjárműflotta működtetése 
2025-re,  EMEA területén 2021-es kezdéssel. 
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A csövek új élete

A nagyobb projekt keretében sor került a közműhálózat 
nagyszabású felújítására, több mint 4 kilométer hosszan 
cseréltük le a csatornarendszert az egész városban, ami 
számos lakóépületet, teret és főutat érintett.
Ilyen sűrűn lakott területen a csövek cseréje alapesetben 
5–6 évet vesz igénybe, és komoly fennakadásokat okoz 
a régióban élők mindennapi életében.
A Wavinnal közösen azonban kidolgoztunk egy olyan 
megoldást, amellyel elkerülhettük az utak lezárását, a jár-
dák és az utcák felbontását. Annak feltárására, hogyan 
állnak összeköttetésben a hálózat részei, és hogyan fol-
yik a víz a csövekben, a teljes rendszert át kellett tekinte-
ni és fel kellett térképezni. Sok esetben 80 évvel ezelőtt 
telepített vízgyűjtőkkel volt dolgunk, amelyek semmiféle 
karbantartást nem kaptak az évek során.

Munka a bogotái csatornarendszerben a helyi lakosság és forgalom minimálisra korlátozott megzavarása mellett. Bogotá, Kolumbia.

„Mivel nagyjából másfél millió 
ember él együtt egy kis területen, 
a szennyvízelvezetés megoldása 

és a tiszta ivóvíz biztosítása 
komoly kihívást jelent.”

Natalia Ines Ayala Blandon, 
területi igazgató

A régi rendszer teljes lecserélése helyett egy innovatív 
technológiát alkalmaztunk a meglévő hálózat felújításá-
ra. Az új csöveket a régiek belsejébe helyeztük, a víz 
áramlásának megakasztása nélkül.
Ilyen módon nem volt szükség az utak feltörésére és az 
útburkolat pótlására, ami kevesebb nehézgép-, beton- 
és kátrányhasználattal járt együtt.
A megoldásnak köszönhetően nemcsak hogy minimali-
zálni tudtuk a közterületekre kifejtett hatást, de a hul-
ladék mennyiségét is csökkentettük, és felkészítettük a 
jövőre a rendszert, amely immár képes megbirkózni az 
esős évszakban jellemző nagy mennyiségű csapadék-
kal. A projekt óriási sikernek bizonyult, ráadásul fele idő 
alatt, fele költségen valósítottuk meg.
Egy másik fontos kezdeményezés, amelyen szintén 
együtt dolgoztunka vízmenedzsment témakörében, az 
esővíz és a szennyvíz különválasztása volt. A vizek elkü-
lönített kezelése révén a szennyvíz egyenesen a víztisz-
tító telepre folyhat, míg a tiszta esővíz egy patakba öm-
lik. Ez fontos energiatakarékossági lépés, hiszen így a 
víztisztítón kisebb mennyiségű víz halad keresztül. Ilyen  
és  hasonló kezdeményezések során az Acueducto és 
a Wavin csapata közös munkával képes volt okos és 
fenntartható megoldásokat találni. Együttes erővel bővít-
jük tudásunkat, és olyan projekteket valósítunk meg, 
amelyek az egész országban, de nemzetközi szinten is 
példaadóak.”

Acueducto de Bogotá
A vízkezelés szakértői 

Az Acueducto és a Wavin már több mint 30 éve dolgozik 
együtt, gyakran komoly kihívást jelentő projekteken.
Az Acueducto mérnökeit támogatva a Wavin innovatív, 
a létező vízkezelési eljárásokat magába foglaló, valamint 
új vízkezelési rendszerek tervezésével járó megoldások 
kidolgozásában működik együtt annak érdekében, hogy 
a város felkészüljön a jövő kihívásaira.

Natalia Ines Ayala Blandon, 
területi vezető

„Építőmérnökként végeztem, és 20 évvel ezelőtt kezdtem 
el dolgozni a bogotái víz- és szennyvízszektorban. 
A város 10  millió embernek ad otthont, az a körzet 
pedig, amelyért én felelek, 350 ezer háztartást szolgál ki.
Mivel nagyjából másfél millió ember él együtt egy 
kis területen, a szennyvízelvezetés megoldása és a 
tiszta ivóvíz biztosítása komoly kihívást jelent. Az évek 
során nagyon változatos projekteken dolgoztunk 
együtt a Wavinnal. Elsősorban olyanokon, amelyeknél 
innovatív ötletekre, a rendszerek optimalizálására, 
új technológiákra és egy jobb  városi életminőséget  
lehetővé tevő fejlesztésekre volt szükségünk. Legutóbb 
két olyan közös projektünk volt, amelyeknek a csator-
názás van a középpontjában.

Az Acueducto de Bogotá egy víz- és csatornakezelés-
sel foglalkozó állami intézmény, amely a kolumbiai 
Bogotá csatornarendszerét felügyeli és működteti.
A vállalat 7000 kilométernyi csatornahálózatért felelős.
A tervezéssel, építéssel és víztisztító telepek működ-
tetésével kapcsolatos megoldások mellett a vállalat 
egyedi szolgáltatási, működtetési és karbantartási 
feladatokat is ellát.

Környezeti hatások

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
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„A helyi beszállítói programok 
támogatásával a Wavin 

jelentősen növeli a régióban a 
vállalkozási kedvet.”

Elmer Abonia Rodriguez, 
Guachené polgármestere

Elmer Abonia Rodriguez:
„A helyi beszállítói programok támogatásával a Wavin 
jelentősen növeli a régióban a vállalkozási kedvet is.
A Minga mujer és a Mulata nőszövetkezetek például 
munkaruhákat gyártanak és árusítanak a Wavin 
dolgozóinak, illetve gondoskodnak az üzemben dolgo-
zók és a látogatók étkeztetéséről. Ezek a vállalkozások 
olyannyira beindultak, hogy szolgáltatásaikat mostanra a 
régió más részeire is ki tudták terjeszteni.”

A következő generáció tanítása

A régió fenntartható növekedésének biztosításához 
elengedhetetlen a gyerekek iskoláztatása. A Wavin rész-
ösztöndíjakat biztosít a munkatársak gyermekeinek.
Ezek az ösztöndíjak lehetővé teszik, hogy a fiatalok a 
környékbeli egyetemekre járjanak. Natalia Molina (22) az 
üzemvezető legidősebb lánya. Orvosbiológiai mérnöknek 
tanul az Universidad Autónoma de Occidente de Cali 
egyetemen, és most fejezi be utolsó félévét.
Natalia:
„Édesapám mindig is nagyon szerette volna, hogy én 
és a testvéreim tanulhassunk. Annyi idős volt, mint 
most én, amikor dolgozni kezdett a Wavin üzemének 
raktárában, és lehetőséget kapott, hogy a munkájában 
továbbképezze magát.

Megtiszteltetés, hogy a Wavintól kapott részösztöndíjjal 
egyetemre járhatok, és ilyen fiatalon máris fontos tudásra 
tehetek szert. Szemben a régióban működő más 
vállalatokkal, a Wavin többségében helyieket alkalmaz.
A cég példát mutat azzal, ahogy az alkalmazottakkal és 
a közösséggel bánik. Más vállalatok is követhetnék őket 
ebben. Tudom, hogy sok gyereknek nincs lehetősége 
magasabb szinten tanulni. Guachené lakossága nagyon 
szerencsés, hogy a Wavin ennyire előtérbe helyezi a 
helyi közösséget, amikor munkaadásról, a források 
beszerzéséről és projektfejlesztésről van szó.”

„A régió fenntartható 
növekedésének biztosításához 

elengedhetetlen a gyerekek 
iskoláztatása.”

A városi szennyvízelvezető rendszer építése Guachenében.

Natalia Molina, 
a kolumbiai Universidad 
Autónoma de Occidente 
de Cali egyetem hallgatója:

A közösségek 
bevonása

Az alapvető emberi szükségletek-
hez való hozzáférés növelése

A Wavin 45 gyártási létesítménnyel rendelkezik világszerte.
Ezek közül több is olyan területeken található, jobbára 
Latin-Amerikában, ahol az ivóvíztelepek, a csatorna-
rendszerek és más fontos infrastrukturális rendszerek 
komoly kívánnivalót hagynak maguk után.
A Wavin örömmel támogatja ezeket a régiókat alapvető 
szükségleteik jobb biztosításával. A közösségekre kifejtett 
pozitív hatások növelik a jólétet és fokozzák a helyi 
vállalkozási kedvet. A Wavin így motiváltabb munkatársakat 
nyerhet, és azok családjait is támogathatja, miközben a 
gyártási létesítmény körül stabil körülményeket teremt.
A Wavinnál azzal is tisztában vagyunk, hogy milyen fontos 
a munkaerő összetételének sokszínűsége. Nemzetközi 
cégként származási és kulturális szempontból is eleve 
nagyon sokféle dolgozóink közössége. A befogadást és 
az egyenlőséget a vállalati kultúra szintjén is támogatjuk 
a munkatársak felvétele és előléptetése során, legyen 
szó bőrszínről, származásról, nemi, vallási, szexuális 
hovatartozásról, identitásról vagy életkorról.

Célok

   A vízügyi alap projektek kiterjesztése – öntözőkészletek 
9 helyszínen való szétosztásával és telepítésével (2025).

   52 helyszínre kiterjeszteni önkéntes- és adománypro-
jektjeinket Latin-Amerikában és  EMEA területén is 
(2025).

   A munkaerőfelvétel során a diverzitás mutató 
40 százalékra növelése a szervezetben (2025).

    WASH’N (víz, szanitáció, higiénia és élelmezés) 
helyszíneink számának 16-ra növelése (2025).

   Sztenderdizált adatgyűjtési gyakorlat bevezetése és 
hatásvizsgálatok végzése.

Guachené 
közössége 
Guachené, Kolumbia

Guachené egy kolumbiai kisváros, nagyjából 20 ezer 
lakóval. A Wavin 20 évvel ezelőtt települt a régióba.
Akkoriban az emberek rendkívüli szegénységben 
éltek. Alig volt hozzáférés az olyan alapvető szükség-
letekhez, mint az ivóvíz és a megfelelő köztisztaság, 
és az átlagos iskolázottság is nagyon alacsony 
szinten volt.

Elmer Abonia Rodriguez, Guachené polgármestere:
„Közösségünk nagyon boldog, hogy egy olyan mun-
káltató van a régióban, mint a Wavin.
Amellett, hogy munkát adnak, jobb életminőséget 
is biztosítanak, nemcsak a náluk dolgozóknak és a 
családjaiknak: jelentős javulást hoztak a regionális 
oktatás és az általános infrastruktúra területén is.”

A vállalat és az önkormányzat stratégiai 
megállapodást kötött. Az évek során ez számos 
projekt megvalósulásához vezetett, beleértve egy 
új csatornahálózat építését, az iskolák infra-
struktúrájának fejlesztését és a régió ivóvízellá-
tásának javítását.
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Húsz évnyi csapatmunka
azokat az akadályokat, amelyek gátolják a vízzel, a 
szanitációval és a higiéniával kapcsolatos termékekhez 
és szolgáltatásokhoz való egyetemes és fenntartható 
hozzáférést.
Ehhez az UNICEF technikai támogatást biztosít és 
partnerségi megállapodásokat hoz tető alá olyan 
kiváló központokkal és intézményekkel, amelyek 
specifikus szaktudással képesek erősíteni a szektort. A 
fenntartható fejlődési célkitűzések elérése érdekében a 
magánszektorral való stratégiai együttműködés szintén 
kulcsfontosságú.
Amikor a COVID-19 világszinten elterjedt, szembesülnünk 
kellett azzal, hogy társadalmi és gazdasági helyzettől 
függetlenül mindenki megbetegedhet. De ebben az 
esetben is azok a csoportok és közösségek bizonyultak 
a leginkább sebezhetőnek, akik kevésbé voltak 
képesek megvédeni magukat, mert nem vagy alig volt 
hozzáférésük az alapvető vízellátáshoz és kézmosási 

lehetőségekhez. Rájuk voltak a legnagyobb hatással a 
másodlagos következmények is.
A COVID-19 ugyanakkor nagyszerű lehetőséget is 
teremtett, hiszen globális, országos, regionális és 
helyi szinten is kénytelenek vagyunk tenni azért, hogy 
mindenkinek legyen fenntartható módon hozzáférése a 
megfelelő létesítményekhez, ahol vízzel és szappannal 
kezet moshat. Ezen felül a közösségek tapasztalataira 
építve tartós viselkedésváltás érhető el, ami a kritikus 
időszakokban a kézmosást illeti.
Hogy kicsit világosabb legyen, miről van szó: egyes 
latin-amerikai és karibi országokban akár 32 százalékot 
is elérhet azon általános és középiskolák aránya, ahol 
nincs mosdó.
Az UNICEF és a Wavin közös munkával alakított ki 
kézmosóhelyeket az iskolák és egészségügyi intéz-
mények számára, illetve azon közterületeken, ahol ezekre 
a legnagyobb szükség van. Sikerült kifejlesztenünk 
egy terméket, amely illeszkedik a COVID-19 keltette 
szükségletekhez, és kielégíti a közösségek igényeit.”

Az UNICEF az Egyesült Nemzetek egyik ügynöksége, 
tevékenységük alapját a gyerekek jogainak és jólétének 
világszerte való biztosítása adja.
Az UNICEF és a Wavin 2000 óta működik együtt WASH 
(víz, szanitáció és higiénia) projekteken, többek közt Mali 
és Pápua Új-Guinea iskoláiban.
Ezt a programot időközben Ecuadorra és Kolumbiára is 
kiterjesztették. A víz, a szanitáció és a higiénia szorosan 
összefüggő területek. Ha nincsenek WC-k, a vízforrások 
szennyeződhetnek, tiszta víz nélkül pedig nem lehet 
fenntartani az alapvető higiéniát sem.
 

WASH

Alban Nouvellon, az UNICEF regionális WASH-szakértője 
Latin-Amerikában és a Karib-térségben: „Az UNICEF a 
kormányokkal és a WASH-szektor más szereplőivel 
együttműködve igyekszik azonosítani és megszüntetni 

„A fenntartható 
fejlődési célkitűzések 
elérése érdekében a 
magánszektorral való 

stratégiai együttműködés 
kulcsfontosságú.”

Orbia-közösség 

Az Orbia-közösség más szervezeteivel együtt a Wavin 
világszinten hét ország hátrányos helyzetű régióiban 
támogatja az UNICEF-et a COVID-19 kezelésében, 
biztosítva, hogy ezek a létesítmények a veszélyhelyzet 
után is használhatók maradjanak, és elősegítsék a 
kézmosás gyakorlatának hosszú távú fenntartását.
Az Orbiával való megegyezés aláírása óta az UNICEF 
több mint 95 ezer emberhez ért el naponta, akik immár 
vízzel és szappannal tudnak kezet mosni.

Alban Nouvellon, 
az UNICEF regionális 
WASH-szakértője

32% 10%
azon általános és középiskolák aránya 
Latin-Amerika és a Karib-térség egyes 
országaiban, ahol nincs kézmosásra 
alkalmas mosdó.

azon népesség aránya Latin-Amer-
ikában, akiknek nincs megfelelő 
hozzáférésük vízhálózathoz.

Ecuadorban az UNICEF és a 
Wavin közös munkával olyan 
mosdókat alakított ki és telepített, 
amelyeket a járványhelyzethez 
igazítottak.

Konyhakert-projektek 

Az említett WASH-projekteken túl a Wavin az 
élelmezésre is hangsúlyt fektet konyhakert-projektek 
támogatásával. Ezek a kezdeményezések sebezhető 
latin-amerikai közösségeknek szólnak, és keretükben 
a helyiek megtanulhatják, hogyan nevelhetnek orga-
nikus élelmiszernövényeket, valamint azt is, hogyan 
használhatják fel és használhatják optimálisan a 
természeti erőforrásokat.
A program keretében Kolumbiában 2018–2019 során 
31 öntözőrendszerrel ellátott konyhakert létesült.

A guayasi Santa Elena Egészségközpont (Ecuador) egyike volt annak a nyolc helyszínnek az országban, 
amely mobil mosdókat kapott.

A közösségek bevonása
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Világszerte megtartott képzéseink 
hozzájárulnak a tudatosság növeléséhez.
San José, Costa Rica.

Beszámolók

Adatellenőrzés
Annak érdekében, hogy a helyi adatmenedzserek követ-
kezetesen és jó minőségben végezhessék az adatok 
jelentését, a Wavin bevezetett egy szoftvert, és kidol-
gozott egy, a teljes vállalatra érvényes beszámolási 
útmutatót. Mindkét eszköz fontos szerepet kap az adat-
ellenőrzési folyamatokban.
Legalább ugyanilyen fontos azonban, hogy a munka-
társak felé világossá tegyük, miért szükséges az adat-
gyűjtés és -ellenőrzés a fenntarthatósági programok 
végrehajtása során. A fenntarthatósági törekvések 
monitorozása és irányítása mellett a Wavin az Orbia 
szervezetszintű beszámolási struktúrájával is teljesen 
összhangban, azzal integráltan működik.
Az Orbia más üzletágaival együtt a Wavin fontos szerepet 
játszik a fenntarthatósági adatok jó minőségének 
biztosításában csoport szinten is. Ezeket az adatokat 
aztán egyrészt meg lehet osztani az érdekelt felekkel 
(pl. a befektetőkkel, ügyfelekkel, vezetőkkel), másrészt 
a belső és a külső kommunikáció (pl. fenntarthatósági 
jelentések, értékelések) során is használhatók.
Ami a jövőt illeti, céljaink közé tartozik a beszámolási 
folyamat állandó fejlesztése, és hogy a fenntarthatósági 
beszámolók készítését tovább integráljuk és kombináljuk 
a meglévő munkafolyamatokkal.
Ebbe beletartoznak az ellenőrzési eljárások, a telephelyek 
közti jobb összehasonlító elemzések, valamint a kulcs-
fontosságú mutatókra vonatkozó kiegészítő célkitűzé-
sek is.

Világos célkitűzések

Ahhoz, hogy egy fenntarthatósági program 
kiteljesedjen, világos célkitűzésekre van szükség.
Tervezett és megvalósított fenntarthatósági straté-
giánk fontos jellemzője, hogy minden érdekcsoport 
számára teljeskörű átláthatóságot és tájékoztatást 
biztosítsunk.
A Wavinnál helyi szinten jól meghatározott beszá-
molási folyamatok és világos felelősségi körök 
révén felügyeljük és irányítjuk a fenntarthatósági 
törekvéseket. Ez lehetővé teszi, hogy a cég aktívan 
reagáljon az üzleti környezetben bekövetkező 
változásokra, és megtegye az ambiciózus célok 
eléréséhez szükséges lépéseket.
A Wavin világszerte rendelkezik létesítményekkel, 
így kulcsfontosságú a szerepkörök és a felelőssé-
gek meghatározása, valamint az érdekcsoportokkal 
való szoros kapcsolat.

Célok

   Munkatársainkban tudatosítani, mennyire fontos 
a minőségi adatok gyűjtése, és ehhez 2025-re 
ellátni őket a megfelelő eszközökkel és tudással.

   2025-re a fenntarthatósági beszámolók 
készítésének további integrálása és kombinálása 
a meglévő munkafolyamatokkal.

Globális fenntarthatósági igazgatónk civil szervezetekkel egyeztet a kolumbiai Guachenében.

Közügyek

Kapcsolatépítés

A Wavin eseménydús, több mint 60 éves története 
során nagyszerű kapcsolatokat alakított ki nagyon 
sok különböző érdekelt féllel.
Munkatársaink, ügyfeleink és beszállítóink mellett 
közvetlen és közvetett kapcsolatot ápolunk civil 
szervezetekkel, valamint jogalkotókkal, illetve 
változatos kereskedelmi és üzleti szervezetekkel, 
vagyis minden fontos érdekcsoporttal.
Egyesekkel közülük napi szinten, de legalábbis 
rendszeresen együttműködünk. Ilyen például 
a civil szervezetek közül a Global Resilient 
Cities Network (Alkalmazkodó Városok Globális 
Hálózata) és a TEPPFA (Műanyag Csővezeték- és 
Szerelvénygyártók Európai Egyesülete). Másokkal 
pedig kevésbé rendszeresen, projektalapon 
dolgozunk együtt.

Célok

   Összefogni a szektor többi szereplőjével, és 
együttes erővel dolgozni azon, hogy felhívjuk 
a figyelmet a fenntarthatóságra, ennek 
szellemében cselekedjünk, és minél több 
területen bevezessük ezt a szemléletet 2025-re.

   A jelenlegi fenntarthatósági fejlesztések 
folytatása, és a fenntarthatóság élharcosaiként 
szerzett tapasztalatok és tudás megosztása a 
különféle érdekcsoportokkal.

Összefogás
A Wavin az iparági szövetségeken keresztül támogatja a 
vízzel, csövekkel, szerelvényekkel és egyéb kapcsolódó 
témákkal összefüggő közpolitikai fejlesztéseket. Cégünk 
a TEPPFA tagja, és olyan kezdeményezésekben is 
részt vesz, mint a Recovinyl, amelynek célja a PVC 
hulladék összegyűjtésének és az újrahasznosított 
anya-gok új termékek gyártásában való minél nagyobb 
arányú használatának elősegítése. Részt veszünk 
a Körkörös gazdaság 2.0 szabályozási tervezet 
kidolgozásban is az Európai Parlamentben. A Wavin 
pénzügyileg és egyéb erőforrásokkal is támogatja az 
olyan kezdeményezéseket, mint az Operation Clean 
Sweep, amely a granulátumveszteséggel kapcsolatban 
világosítja fel az iparági szereplőket, és sok más, inkább 
helyi jellegű kezdeményezésben is szerepet vállalunk.
A Wavin ezen érdekcsoportokkal a jelenlegi fenn-
tarthatósági fejlesztések folytatása, valamint a fenntart-
hatóság élharcosaiként szerzett tapasztalatok és tudás 
megosztása érdekében működik együtt.
Az említett tevékenységek erősítése, elősegítése 
és kiterjesztése céljából  folyamatosan keressük az 
összefogás és az aktív partnerség lehetőségét a szektor 
többi szereplőjével, hogy közösen hívjuk fel a figyelmet 
a fenntarthatóságra, ennek szellemében cselekedjünk, 
és minél több területen bevezessük ezt a szemléletet. 
Ennek keretében például kerekasztal-beszélgetéseket 
szervezünk, amelyeken civil szervezetek és további 
fontos érdekcsoportok is részt vehetnek.
De emellett támogatjuk az új termékek gyártása 
során az újrafeldolgozott anyagok használatát 
lehetővé tevő törvényi változásokat is. Ez segít a 
körkörösség zárásában, és korlátozza a felhasznált új 
alapanyagok mennyiségét. A közügyekkel kapcsolatos 
tevékenységünk a különböző érdekcsoportokkal 
való bizalmi kapcsolaton alapszik, amit a közpolitikai 
fejlesztések elősegítéséhez szükséges megfelelőség, 
etikus magatartás és átláthatóság tesz lehetővé.
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„A tudatosság kulcsfontosságú 
a pozitív hatás kiváltásához. 

A világ a jövőre való 
felkészítésében fontos hajtóerő, 

hogy minél többen részt 
akarjanak venni a változásban.”

A változás 
felé

Változást hozni

Máris nagyon sok mindent tettünk. Környezeti hatásunk 
mértékét alapvetően befolyásolják azok a lépések, ame-
lyeket azért teszünk, hogy a felhasznált elektromos ener-
giát megújuló forrásokból fedezzük.
Egy éven belül közel 10 ezer napelempanelt telepítünk. 
A következő egy évben összesen 50 ezerre növeljük ezt 
a számot. Ezzel együtt azzal is tisztában vagyok, meny-
nyire fontos, hogy újabb kihívásokat tűzzünk ki magunk 
elé. Néhány programunk további finomításokat igényel, 
hogy jobb ütemben és nagyobb léptékben haladjon.
A körforgásos gazdaság kapcsán számos innováció és 
fejlesztés látott napvilágot, és nagyon lényeges, hogy 
ezekkel lépést tartsunk, hiszen csak így folytathatjuk 
a fejlődést. A pozíciómnak köszönhetően érdemben 
segíthetem ezeket a fenntarthatósági törekvéseket. Ez 
azonban felelősséggel is jár: kritikusnak kell lennünk 
magunkkal szemben egyéni szinten és vállalatként 
is. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a társadalom 
bevonása szervezetünkben alapvető hagyománynak 
számít. De fontos, hogy biztosítsuk, ez a jövőben is így 
maradjon. Véleményem szerint a tudatosság kulcsfon-
tosságú a pozitív hatás kiváltásához. A világ a jövőre 
való felkészítésében fontos hajtóerő, hogy minél többen 
részt akarjanak venni a változásban.

Felkészíteni a társadalmat a jövőre

A Wavin a beszállítókkal és az ügyfelekkel együttműködve innovatív 
és tartós termékek és megoldások fejlesztésével egy fenntartható 
értéklánc része szeretne lenni. Globális piaci szereplőként egy 
olyan iparágban játszunk vezető szerepet a fenntarthatóság 
meghonosításában, amely nem éppen a fenntarthatóságról híres. 
Üzleti működésünk fenntarthatóságának fejlesztésével így fontos 
példát mutatunk másoknak is.

Tervek és ambíciók

A fenntartható és egészséges környezet sikeres megteremtése érdekében 
nagyon komoly célokat tűztünk ki magunk elé 2025-ig és a későbbiekre.

1. Biztonságos és hatékony vízellátás: 
A vízhez való biztonságos és egyszerű hozzáférés alapvető emberi jog. Termékeinkkel 
és megoldásainkkal szeretnénk hozzájárulni, hogy mindenki hozzájusson a tiszta ivóvízhez 
(méghozzá a lehető legrövidebb időn belül).

2. Jobb csatornázás és higiénia: Célunk a holisztikus szemléletű WASH (víz, szanitáció 
és higiénia) program globálissá tétele, és a szanitációhoz való hozzáférés javítása a közös-
ségek számára működési területeinken és azokon túl is.

3. Az éghajlatváltozásnak ellenálló  városok: Az éghajlatváltozás miatt a városoknak 
egyre hosszabb aszályokkal illetve  áradásokkal kell megküzdeniük. A negatív hatások 
mérsékléséhez szükségesek azok a megoldások, amelyek lehetővé teszik az éghajlati 
viszonyokhoz való alkalmazkodást.

4. Jobban teljesítő épületek: Szeretnénk elérni, hogy termékeink révén ügyfeleink 
csökkenthessék széndioxid- és energialábnyomukat. Az eljövendő években részei leszünk 
annak az átmenetnek, amelyben az új okostechnológiákkal ötvözött, integrált rendszerek 
mindennapossá válnak. Ezekkel jelentősen csökkenthető lesz az energiafelhasználás és a 
széndioxid kibocsátás ügyfeleink épületeiben.

A Wavin fenntarthatósági tervei és ambíciói.

A fenntarthatóság egyre inkább életünk szerves részévé 
válik. Az előzőekben megosztott történetek fontos emlé-
keztetők arra nézve, hogy a környezeti változások már 
jelenleg is hatnak az emberiségre, és a közeljövőben 
ez a hatás egyre nagyobb lesz. Üzleti partnereink, ügy-
feleink és beszállítóink kiterjedt hálózatával együtt abban 
a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tehetünk a 
változásért.

A tudatosság és a támogatás 
megteremtése

Amikor néhány évvel ezelőtt a Wavinnál kezdtem dolgoz-
ni, én lettem az első globális fenntarthatósági igazgató a 
cég történetében. Tudtam, hogy a Wavin számos fenn-
tarthatósági kezdeményezésen és tartós megoldás ki-
alakításán dolgozik, ami azt jelentette számomra, hogy 
megértették és komolyan veszik a fenntarthatóságot.
Ez nekem is önbizalmat adott ahhoz, hogy belevágjak egy 
megalapozott, stratégiai szemléletű terv megvalósításá-
ba, amely globális szintű konkrét problémákat és am-
biciózus célokat tartalmaz. Nagyon büszke vagyok 
mindarra, amit eddig elértünk. Nem volt mindig könnyű 
dolgunk. A megoldások közös megtalálása gyakran ne-
héz döntéseket igényel, olyan döntéseket, amelyek rövid 
távon nem feltétlenül ideálisak, de hosszabb távlatokban 
sok előnnyel járnak. 
Kidolgozott fenntarthatósági stratégiánkkal és tar-
talmas elképzeléseinkkel belevágtunk, hogy a Wavin 
egész globális szervezetében utat nyissunk a további 
változásoknak. Stratégiánk négy alapvető célkitűzésen 
nyugszik (biztonságos és hatékony vízellátás, jobb csa-
tornázás és higiénia, az éghajlatváltozásnak ellenálló 
városok, jobban teljesítő épületek), amelyek együttesen 
a adják gerincét mindannak, amit meg szeretnénk 
valósítani – egészséges, fenntartható környezetek épí-
tését. Ezek a célok vezérelnek minket a fenntarthatóság 
útján.

Wilco Otte, 
a Wavin globális 
fenntarthatósági 

igazgatója
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Wavin Hungary Kft.
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Internet: www.wavin.hu  | E-mail: wavin@wavin.hu

A Wavin folyamatosan fejleszti termékeit, ezért fenntartja a jogot azok jellemzőinek bejelentés nélküli megváltoztatására.
A jelen kiadvány teljes tartalmát jóhiszeműen tettük közzé, és a nyomdába adás pillanatában helytállónak minősült.
Az esetleges hibákért, kihagyásokért vagy helytelen feltételezésekért nem vállalunk felelősséget.

© 2021 Wavin A Wavin fenntartja a jogot az előzetes értesítés nélküli változtatásokra.A folyamatos termékfejlesztés következtében 
módosulhatnak a műszaki adatok. A telepítést a telepítési utasításoknak megfelelően kell elvégezni.

A Wavin az Orbia közösség része.
Olyan vállalatok alkotják, amelyek a világ 
legkomplexebb kihívásaival néznek szembe 
és tevékenységüket közös cél köti össze: 
Advance Life Around the Word.

Ha szeretne 
közösen tenni 
a fenntarthatóságért,
vegye fel velünk 
a kapcsolatot!


