OKOLJE
CLIMATE &
REGIJA

okoljska oznaka
dokazilo o poreklu
Izdelki, dobavitelji,
dobrodelne pobude

Prihodnost je to, kar smo
skupaj

Nakup lesenih izdelkov
s kratkih razdalj pomeni
zašcito podnebja in varovanje okolja uveljavljanje
regionalne vrednosti v
praksi.

Izdelki z lesom od tukaj Certifikat
vam bo ustrezal, ce ste ...
LOW CARBON TIMBER

1...

prispevati k varstvu podnebja,
okolja, živali, rastlin in ucinkovite
rabe virov, energije in vode.

2...

ljubite naravo in se pocutite povezani z vašo regijo.

3...

želijo kupiti socialno pravicne in
zdrave in varne izdelke.

4...

Ljubite raznolikost in raznolikost,
hocete pa tudi ravnati odgovorno
in trajnostno.

a European trademark of

HOLZ VON HIER

predstavil

low-carbon-timber.eu
holz-von-hier.eu

Zakaj je LOW CARBON Timber pomemben

Zašcita podnebja je preprosta

Priznanje za vašo zavezanost

Vedno bolj globalni prevoz blaga in surovin znatno prispeva
k okoljskemu odtisu izdelkov. Danes je promet tretji najvecji
vzrok podnebnih sprememb, poleg rabe energije in izcrpavanja tropskih in borealnih pragozdov. Svetovni blagovni promet že leta mocno narašca in bo še naprej narašcal
desetletja. Promet je tudi edini sektor v EU, pri katerem se
emisije CO2 stalno povecujejo, ne pa zmanjšujejo. Vsa prizadevanja za zmanjšanje emisij CO2, ki ogrožajo podnebje,
kot so povecanje tehnicne ucinkovitosti, biogoriva in drugi,
niso mogli zaustaviti povecanja. To ne le pomembno vpliva
na okolje in podnebje, temvec je povezano tudi z visokimi
gospodarskimi stroški in slabi regionalno gospodarstvo.
Koncno, danes redke surovine, kot so nafta, so nesmiselno
ožgane na ulici.

S certificiranimi LOW CARBON TIMBER © naredite konkreten in pomemben prispevek k varovanju podnebja, redko pa je varovanje podnebja in okolja tako enostavno in še
vedno z veliko veselja. Velik del pretoka blaga je nepotreben in se mu lahko izognemo tako, da zapremo regionalne
proizvodne cikle na kratkih razdaljah. Vaš nakup izdelka s
LOW CARBON TIMBER © Label prinaša vec kot veliko ukrepov za varovanje podnebja, ki jih poznate do sedaj. Na
kratkih razdaljah lahko prihranimo velike kolicine CO2 tudi
z lesnimi izdelki. Primerjave in druge zanimive informacije
lahko najdete na: www.low-carbon-timber.eu.

Kdor ne želi doseci osebne rasti in razvoja na racun okolja,
drugih ljudi in poznejših generacij, si zasluži najvišje spoštovanje! Z nakupom izdelka s certifikatom LOW CARBON TIMBER © boste zaceli pozitivni razvoj in dosegli trajen ucinek.
Znani mednarodni akterji za trajnostni razvoj podpirajo
Holza von Hierja. Bodite del rastoce skupnosti, ki oblikuje našo prihodnost. Delite svoje sodelovanje z drugimi in
uporabite naše akcije in akcije, da se povežete z drugimi.

Vaše osebno potrdilo

Na varni strani

Individualno in verodostojno

Okoljska oznaka LOW CARBON TIMBER © pripravi posebno
podnebju prijazni in okolju prijazni lesni proizvodi kratkih razdalj s surovinami iz trajnostno urejenih domaih gozdov. LES
IZ TUKAJ © je edina okoljska oznaka, ki zajema vse tokove
blaga iz gozda do vašega konkretnega izdelka
izslediti in dokazati.

V Evropi ravnanje z zelo nevarnimi in okolju škodljivimi
snovmi, pitno vodo, ki ogroža, rakotvorno, otrokom v maternici ali genetskim materialom škodljive, zelo strupene
snovi v uredba REACH. Številne snovi so v Evropi popolnoma prepovedane ali omejene. Evropski proizvajalci morajo spoštovati to uredbo in strogo zakonodajo o varstvu
potrošnikov, vendar lahko uvozno blago zadevnih snovi
REACH. Za izdelke s certifikatom LOW CARBON TIMBER
© so zagotovljene kratkorocne poti v celotnem sistemu.
Zmanjšujejo tveganje za potencialno škodljive snovi.

Les iz avtohtonih gozdov tekmuje s številnimi tropskimi
eksotiki v lepoti in raznolikosti barv in zrn! Doživite to raznolikost v izdelkih z lesom iz TUKA-ja in postavite znak za
regijo.
Toda pazi: macesen iz Sibirije? Javor iz Kanade? Hrast iz
ZDA, bukev iz Romunije ali smreka iz Finske? Poišcite dokaz o poreklu LOW CARBON TIMBER ©, tudi ce obstajajo
potencialno avtohtone vrste lesa, prav tako so kratki in
Domace poreklo je dejansko zavarovano. Izdelki z LOW
CARBON TIMBER © certifikat je na voljo za lesene konstrukcije in lesene predmete, les, lesene plošce, fasade,
okna, vrata, stopnice, notranjost in pohištvo vseh vrst, tla,
notranjost, terase, vrtni les, energetski les, papir in drugo.

Vec informacij o tem, viri oskrbe in vec, lahko najdete na
www.low-carbon-timber.eu.

Šele ko stranke, kot ste vi, posebej zahtevajo okolju
prijazne izdelke kratkih razdalj, podjetja spremenijo
svoja narocila v korist krajših poti.

Prosite za !
Les ne gleda na poti. Logotip pa sam po sebi ni dokazilo o poreklu. Zato vedno
prosimo za svoj izdelek za
certifikat LOW CARBON
TIMBER © in vnesite svoj
osebni certifikat za vaš
izdelek.

