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Do odpadní a dešťové kanalizace nevylévám žádné 
chemické produkty a v případě nehody informuji 
nadřízeného.

Chraňme společně životní
prostředí!

Norma ISO 14001

Do společnosti nepřináším a neobjednávám 
žádné nové chemické látky a přípravky, aniž bych 
informoval nadřízeného.

Označuji a třídím jednotlivé druhy nebezpečných 
odpadů: ukládám je do sběrných nádob a kontejnerů  
k tomu uzpůsobených a nepřeplňuji jejich kapacitu.

Ihned ohlásím jakýkoli únik: vody, stlačeného 
vzduchu, oleje.

Neplýtvám vodou.

Udržuji své pracovní místo, prostory i okolí závodu 
čisté.

Zavřu dveře i okna, když opouštím místnost.

Zhasnu světlo, když opouštím své pracovní místo, 
zasedací místnost, toaletu…
Vypnu také elektrické přístroje, které nemusí
zůstat v chodu (počítače, obráběcí stroje, lisy,…).

Třídím odpady u zdroje, abych umožnil jejich 
recyklaci (papír, lepenka, kovy, dřevo) nebo jejich 
zpracování (nebezpečné odpady).

Omezuji spotřebu papíru tak, že v maximální možné 
míře využívám elektronické komunikační prostředky, 
použitý papír využiji na poznámky,...
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environmentálního 
managementu
Leroy-Somer
je v souladu
s mezinárodní
normou:

Tohoto procesu se účastníme všichni.

Naše plány průběžného zlepšování jsou 
součástí komplexního postoje k řešení 
environmentálních témat ve spolupráci

s dalšími zúčastněnými stranami.



 

Naše závazky

Omezit negativní dopady našeho chování
na životní prostředí

Dodržovat předpisy

  Naše dopady na životní prostředí

Energie

Spotřebováno 230 000 000 kWh (1)

Odpovídá spotřebě 1 000 ledniček
po dobu 1 000 let

Voda

Spotřebováno 165 000 m3 (1)

Odpovídá každodennímu sprchování
po dobu 7 500 let

Znečištění vzduchu 

450 tun rozpouštědel spotřebovaných (1)              
v lakovnách a stříkárnách,...

Odpovídá 62 000 tun emisí CO2

V průměru za den zaměstnanec skupiny...

...produkt:
- 1,1 kg nebezpečného odpadu / 2,4 kg ostatního 

odpadu
- 18,4 kg odpadu z barevných kovů

...spotřebuje:
- 69 l vody
- 130 kWh energie (odpovídá 15 litrům benzinu)

(1) Údaje z roku 2017 za všechny závody

Odpady 

Vyprodukováno 38 000 tun (1), z čehož:             
- 900 tun olejů a promývacích vod
- 2500 tun dřevěného odpadu
- 28 000 tun železného odpadu

94 % našeho odpadu se recykluje
Méně než 1 % se skládkuje

3 hlavní oblasti zaměření     

skupiny:

- Spotřeba energie

- Nakládání s odpadem

- Nakládání s

nebezpečnými

látkami

Při práci zohledňovat celý „životní cyklus“, který se netýká pouze environmentálního dopadu závodů
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Dodavatelé Závod Leroy-Somer Dopravci Zákazníci Recyklační zařízení


