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Politica de Mediu 
 

Negocierile privind schimbările climatice, ce au avut loc in Paris in anul 2015, 

au indicat în mod clar, că este responsabilitatea fiecaruia dintre noi pentru 

reducerea emisiilor de carbon, a consumurilor de energie si a deseurilor. 

  

Ca răspuns, Izomag Construct Bucuresti, s-a angajat să devena o societate 

ce ofera hidroizolatii si izolatii de mare performanta 

si cu durata lunga de viata. De asemenea, dorim să avem si un impact pozitiv 

asupra mediului înconjurător, prin reducerea la maxim a deseurilor rezultate in urma 

lucrarilor noastre. 

 

La Izomag Construct, durabilitatea unei hidroizolatii terase, înseamnă 

gestionarea și reducerea la minimum a impactului asupra mediului prin structuri de 

o înaltă eficienta si calitate. Facem acest lucru, concentrându-ne pe faptul că, 

fiecare sistem de izolatie, va oferi un nivel ridicat de confort, ce poate face față 

condițiilor meteorologice extreme. Un rol foarte important este reducerea 

considerabila a consumurilor de energie folosite in procesul de fabricatie a 

produselor. 

  

Toti furnizorii nostri de materiale s-au angajt să acorde prioritate in produse care 

contribuie la o dezvoltarea durabilă a societății.  

 

Aceasta include: 

 

 investiții suplimentare pentru optimizarea și extinderea segmentul de produse 

pentru izolatiile termice a clădirilor, 

 gestionarea procesele de producție și a lanțului de aprovizionare pentru a 

minimalizarea consumului de materii prime, de energie și de apă, 

 dezvoltarea de soluții care să permită o buna reutilizare sau reciclare 

a produselor după sfârșitul duratei lor de viață., 

 introducerea de programe de dezvoltare a proceselor de fabricatie. 

 monitorizarea în mod continuu a proceselor de fabricatie pentru 

îmbunătățirea mediului. 

 dezvoltarea de noi tehnologii de aplicare si punere in opera a materialelor in 

scopul reducerii emisiilor de CO2 si energiilor, 

 conservarea energiilor si reducerea lor in procesul de fabricatie ale 

produselor. 

 

https://www.izomag.com/

