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Neutralne dla klimatu oznaczenia 
dla marketingu i techniki

RATHGEBER
partnerem w 
ochronie klimatu
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1. obliczanie CO2
Ujmujemy całość emisji CO2 z naszych zakładów oraz łańcucha 
dostawców dla naszych produktów włącznie z użytymi materiałami.

2. unikanie i redukcja CO2 
Naszą emisję ograniczamy w możliwie największym zakresie: 
poprzez odzyskiwanie ciepła, zamknięty obieg wody przy chłodzeniu 
i w urządzeniach myjących, poprzez urządzenia fotowoltaiczne, 
nowoczesne technologie chłodnicze, urządzenia kompresujące 
odpady dla optymalizacji transportu, technologie UV bez 
rozpuszczlaników, Computer-to-screen zamiast kliszy fotograficznej, 
e-mobilność, leasing rowerów, wspólne jazdy samochodami itd.

3. kompensowanie CO2
Wspieramy uznany międzynarodowy projekt ochrony klimatu w 
Ugandzie, by kompensować naszą nieuniknioną emisję gazów.

4. Oznaczenia w ramach neutralności dla klimatu
Poprzez nasz dział ID możecie Państwo sprawdzić na stronie 
www.climatpartner.com, jak i gdzie nastąpiła kompensacja CO2 – 
certyfikowana przez TÜV Austria.

Neutralność dla klimatu oznacza: całość emisji CO2 
jest ujęta i kompensowana wg standardów Protocol 
Greenhouse Gas.

Loga 3D, emblematy, napisy, RFID/NFC, personalizacja 
produktów, szyldy z metalu, akrylu i tworzyw sztucznych, 
zaślepki, etykiety, folie: 
Grupa firm RATHGEBER od ponad 70 lat w trzeciej 
generacji produkuje techniczne i reklamowe oznaczenia 
dla odbiorców przemysłowych, handlu i usług. 
Wszystkie wytwarzane produkty są neutralne  
dla klimatu.

pierwszorzędny, 
wielostronny i  
neutralny dla klimatu

Wszystkie nasze produkty 
są neutralne dla kliamtu
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Projekty ochrony klimatu ograniczają 
emisje gazów cieplarnianych,  
np. przez zalesianie albo użycie 
enerii odnawialnej. Niezależne 
organizacje jak TÜV, SGS albo 
PwC kontrolują dokładną 
wielkość tych ograniczeń. 
Uczestnik projektu poprzez 
sprzedaż certyfikowanej 
redukcji emisji gazów może 
finansować projekt.

więcej informacji pod www.climate-project.com/1041

Jak działa projekt 
ochrony klimatu?

Nasz projekt ochrony klimatu: 
czyste piecyki kuchenne w Ugandzie

W Ugandzie piecyki na drewno i węgiel są zastępowane piecykami wydajniejszymi. 
W ten sposób rodziny oszczędzają drewno na opał i redukują CO2. Równocześnie 
przy gotowaniu wydzielana jest mniejsza ilość substancji szkodliwych, co wpływa 
na poprawę stanu zdrowia, szczególnie ograniczenie schorzeń dróg oddechowych 
wśród kobiet i dzieci.
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ograniczenie emisji CO2 w Ugandzie 
500.000 ton rocznie



Uzasadnienie  stosowania  
w RATHGEBER produktów  
neutralnych dla klimatu
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●  Przyczyniacie się Państwo do globalnej ochrony klimatu oraz 
wspieracie uznane projekty ochrony klimatu.

●  Poprzez konkretne działania wzmacniacie Państwo własne 
strategie ochrony klimatu.

●  Dostajecie Państwo do ręki dodatkowy argument w 
całym łańcuchu argumentów dla trwałości produktów 
przekonując świadomych klientów końcowych.

●  Brak kosztów dodatkowych dla Państwa: my 
przejmujemy wszystkie koszty kompensacji CO2.

●  Pełna przejrzystość: kompensację emisji 
gazów można śledzić poprzez numer ID – 
pod kontrolą TÜV-Austria.
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ClimatePartner GmbH
www.climatepartner.com

RATHGEBER sp. z o.o.
Życzliwa 27/2
53-030 Wrocław
Polska

telefon: +48 71 78 239 90
info@rathgeber.pl
www.rathgeber.pl

Naszym partnerem dla neutralności 
klimatu jest ClimatePartner – wiodąca 
firma w dziedzinie rozwiązań dla 
ochrony klimatu. ClimatePrtner 
współpracując z ponad 1500 klientami 
ma doświadczenie w obliczaniu, 
redukcji i kompensacji emisji CO2.

https://www.climatepartner.com/53512-1207-1005

