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colt gecertificeerd op co2-prestatieladder
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Colt International is gecertificeerd op niveau 3
van de CO2-prestatieladder. Het bedrijf in Cuijk

We leven helemaal niet in
een economische crisis.

heeft verschillende stappen genomen om de
CO2-uitstoot te verminderen. Zo worden er
minder vervuilende auto’s en bussen gebruikt,
krijgen medewerkers voorlichting over

Deze boute stelling neemt
Guido Thys maar al te
graag voor zijn rekening.

duurzaam rijden en wordt er overgestapt op
groene stroom. Ook wordt gasverbruik

lees verder

aangepakt door de eigen gebouwen te voorzien
van de nieuwste klimaatsystemen.
In het nieuwe reductiebeleid van Colt is
communicatie en voorlichting over energiebesparing belangrijk. De eigen medewerkers krijgen
informatie over de vooruitgang van de reductie en worden aangespoord hier een bijdrage aan te
leveren. De bedrijven en organisaties waar Colt mee samenwerkt worden ook met regelmaat
geïnformeerd over de geboekte vooruitgangen.
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Een ander onderdeel van de CO2-ladder is het delen van de opgedane kennis met andere partijen.
Zo wordt de uitstoot gezamenlijk nog verder teruggebracht Colt deelt graag haar opgedane kennis
en neemt deel aan verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden, gericht op een duurzame
gebouwde omgeving.
Het reduceren van de eigen CO2-uitstoot past bij de visie van Colt. 'Verantwoord ondernemen,
zorgvuldig omgaan met natuurlijke bronnen en gebruik maken van energiezuinige systemen zijn
speerpunten voor de toekomst', legt het bedrijf uit. 'Dit sluit precies aan bij de specialismen van
Colt: het ontwikkelen van systemen die zorgen voor een prettig binnenklimaat waarin luchtkwaliteit,
daglicht en de veiligheid gewaarborgd zijn.'
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