
HOLZ VON HERE je edina okoljska oznaka, ki 
beleži in dokumentira okoljski odtis sive ener-
gije in kratke poti v gornjih verigah lesnih iz-
delkov.

Z HOLZ VON TUKAJ vi ne nacrtujete in gradite 
le odgovorno in ustvarjalno, toda vaše nacrto-
vanje je merljivo trajnostno že od samega za-
cetka, ker je odvisno od verig vaših gradbenih 
materialov in materialov.

Orodja za nacrtovanje HOLZ VON HERE nudijo 
podporo vaši okoljski dokumentaciji in zago-
tovijo, da je trajnost vaših objektov razumljiva 
vašim strankam.

Mednarodno priznani strokovnjaki za trajnostni 
razvoj poudarjajo pomen kratke poti izdelkov za 
trajnostni razvoj. Z HOLZ VON TUKAJ jih lahko 
konkretno uresnicite.    
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PODNEBJA
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Sedanja + prihodnost
gradnje + življenje

obliko skupaj

Nacrtovanje kratkih izdelkov 
za lesne proizvode pomeni 
varovanje podnebja in okolja 
ter uresnicevanje regionalne 
dodane vrednosti v stavbah in 
objektih. 

okoljska oznaka
dokazilo o poreklu
Izdelki, dobavitelji,

dobrodelne pobude

predstavil

1...

2...

3...

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

LOW CARBON TIMBER
a European trademark of 

HOLZ VON HIER



Okoljska oznaka HOLZ VON HIER © (ISO tip 1) odlikuje 
izjemne okolju prijazne izdelke.

Razpisuje, spremlja od zunaj in povezuje izdelke.

HOLZ VON HERE © je DGNB in   BNK priznala, da je 
to dokaz trajnostne odgovorne pridobivanje surovin in 
dokaz kratkih proizvodnih verig.

HOLZ VON HIER Umweltfootprint zagotavlja podatke 
o življenjskem ciklu za okoljsko dokumentacijo vaših 
zgradb.

HOLZ VON HIER okoljski promet APP in ECO-Simulator 
služita oceni vplivov gradbenih materialov in proveni-
enc na okolje ter pomembnosti prevoza in senzibiliza-
cije vaših strank.

Blagovna znamka HOLZ VON HIER in razpoložljivi infor-
macijski materiali vam olajšujejo promocijo in oglaše-
vanje strank.

Spletna funkcija iskanja izdelkov in primer digitalnih 
izdelkov podpira vašo preiskavo trga.

HOLZ VON HIER certificirani objekti se lahko dodajo v 
spletno bazo objektov in vaša vidnost se poveca.

Naša „mreža EKO planer“ vas podpira pri pridobivanju 
kupcev in ustvarjanju narocil.

„EKO Planner Toolkit“ vam nudi pomoc pri razpisih, 
vzorcna besedila, informativno gradivo, primerjave 
CO2, znacilnosti izdelka in druge.

„Eko-nacrtovalna usposabljanja“, ki jih HOLZ VON 
HIER izvaja skupaj z lokalnimi organizacijami za nacr-
tovanje, vam ponujajo edinstvene prodajne tocke prek 
strokovnega znanja o trajnostnem razvoju.

Vaše prednosti skozi HOLZ VON HIER „Siva energija“ je kljucnega pomena

Ko gre za energetsko ucinkovito gradnjo, je bilo vse 
doslej usmerjeno v „rdeco energijo“ faze uporabe. 
Energetsko varcne žarnice, grelniki ali izolacija so tukaj 
na voljo. Ce upoštevate tudi „sivo energijo“ uporabl-
jenih verig v zgornjem delu oskrbne verige, to pogosto 
povzroci veliko vec prihrankov energije in virov, zlasti 
ce se upoštevajo dejanski prevozi. Nastavitev izdelkov 
z LESOM IZ TUKAJ © Label pogosto povzroca precej 
vec podnebja in varstva okolja kot veliko ukrepov v fazi 
uporabe. Tako vaši predmeti postanejo vrhunski objek-
ti za varovanje podnebja.

HOLZ VON HIER zdrava stavba

Certifikat WOOD FROM HERE © pripravi lesene izdel-
ke prevoz, nadpovprecen prevoz in zlasti okolju prijazno 
in okolju prijazno vzdolž celotne predelovalne verige do 
kraja uporabe. Okrogli les prihaja iz naravnih gozdov, ki 
se trajnostno upravljajo.  

Certifikat

Prosite za !

Vedno bolj globalni prevoz blaga in surovin znatno 
prispeva k okoljskemu odtisu izdelkov. Danes je promet 
tretji najvecji vzrok podnebnih sprememb. Promet je edi-
ni sektor v EU, v katerem emisije CO2 stalno narašcajo, 
ne pa zmanjšujejo. Vsa prizadevanja za zmanjšanje emi-
sij CO2, ki ogrožajo podnebje, kot so povecanje tehnic-
ne ucinkovitosti, biogoriva in drugi, niso mogli zaustaviti 
povecanja. To ne le pomembno vpliva na okolje in pod-
nebje, temvec je povezano tudi z visokimi gospodarski-
mi stroški in slabi regionalno gospodarstvo.   

Šele ko nacrtovalci, kot ste vi, upoštevajo tudi 
sivo energijo gorvodnih verig gradbenega mate-
riala, podjetja spremenijo svoja narocila v korist 
kratkih razdalj.

Zakaj je HVH tako pomemben

S pomocjo certifikata, 
specificnega za izdelek po 
HOLZ VON HIER © lahko 
preverite tudi izvor in pod-
nebju prijazne kratke poti 
vzdolž celotne procesne 
verige. 

Zdrava gradnja je prav tako bistveno odvisna od uporabl-
jenih izdelkov. V Evropi je ravnanje s snovmi, ki škodujejo 
nerojenemu otroku ali dednosti, zelo strupeno ali rakot-
vorno, kar ureja uredba REACH. Številne snovi so v Evropi 
popolnoma prepovedane ali omejene. Uvoženo blago lah-
ko vsebuje snovi, pomembne za REACH. Izdelki s certifi-
katom WOOD OF HERE © so tudi sistemsko pomembni za 
zdravo gradnjo in bivanje. 

Vec informacij: holz-von-hier.at/ecoplanertool


