Vata minerală Knauf Insulation cu tehnologia ECOSE®
Certificări, premii și avize
După lansarea vatei minerale cu ECOSE Technology® în 2009, gama de produse a
primit o recunoaștere binemeritată, dovadă fiind mai multe premii apreciate din diferite
țări. În continuare vă prezentăm certificările și premiile care au fost obținute până acum,
precum și nominalizările noastre la premii.

CERTIFICĂRI
Martie 2010
EUROFINS GOLD pentru calitatea aerului la interior
Knauf Insulation a fost prima companie din lume căreia i s-a
acordat Eurofins Indoor Air Comfort Gold, atestând faptul că vata
minerală cu ECOSE® Technology contribuie la îmbunătățirea
calității aerului din încăpere. Standardul Indoor Air Comfort Gold
este o dovadă a perfomanței produselor certificate și reprezintă o
garanție pentru clienții industriei de constructii. Această certificare
este sinteza celor mai bune tehnici disponibile de măsurare a
compușilor organici volatili și a unui proces strict de certificare.

Aprilie 2011
Certificatul GOLD GREENGUARD
Produsele ce dețin certificarea GREENGUARD îndeplinesc unele
dintre cele mai riguroase standarde din lume privind emisiile
chimice, criterii ce conduc la reducerea aerului poluat din interior și
a riscului expunerii chimice. Pentru a-și menține în continuare
Certificatul GREENGUARD - produsele certificate trebuie să se
asigure permanent că nu emit substanțe dăunătoare în aerul din
interiorul clădirilor.

Declarația de mediu a produsului (EPD)
Sustenabilitatea clădirilor depinde de calitatea materialelor folosite.
Din acest motiv, importanța calității produselor folosite este
analizată încă din etapa de planificare a construcțiilor. Knauf
Insulation deține aceste Declarații de mediu pentru produsele din
portofoliul său, disponibile în toată Europa cu ajutorul platformelor
ECO, IBU și a site-urilor INIES.

Octombrie 2010

Certificatul “Blue Angel”
Această certificare admite că un produs este
ecologic și întrunește standarde înalte ce
urmăresc protejarea mediului înconjurător și a
sănătății oamenilor.

Eticheta franceză VOC
Eticheta “A+” atribuită vatei minerale cu
tehnologia ECOSE® confirmă numărul
scăzut de emisii dăunătoare aerului.

Eticheta franceză Zone Verte
nivelul de Excelență Această calificare este recunoscută de
industria agroalimentară. Ea reprezintă un
îndrumar, ce sprijină cumpărătorii să
identifice acele produse de izolații care
mențin calitatea aerului din interiorul
clădirilor, fără emisii nocive, criteriu deosebit
de important în construcția clădirilor
agroalimentare.

Aprilie 2017

Eticheta Verde
“Gama Earthwool” a primit din nou în aprilie
2017 Eticheta Verde, nivelul A –
menținându-se ca singura vată minerală
evaluată în Australia și Noua Zeelandă cu
acest nivel.

AVIZE
Octombrie 2009 / Martie 2012
Germania

ÖKO-TEST clasifică ca „foarte bun”
UNIFIT 035 a fost singura vată minerală care a
câștigat un loc fruntaș la acest test. Eticheta, care
este recunoscută în Germania ca fiind la un nivel
foarte ridicat, este aplicată pe ambalajul fiecărei role
UNIFIT 035.

PREMII
Noiembrie 2009

“Global Insulation”
Premiul “Produsul anului 2009”
Conferința “Global Insulation” a devenit cunoscută
în industria izolațiilor pentru că adună participanți
din diferite arii, precum: producători de izolații și
echipamente, furnizori de materii prime, oameni
de stiință, academicieni, legiuitori, furnizând o
platformă globală care facilitează schimbul de
informații, noutăți, trenduri, analize, pentru
domeniul în cauză.

Septembrie 2009
Olanda

Locul I - DUBO 2009
Premiul se acordă pentru inovații revoluționare în
domeniul construcțiilor durabile din Olanda. Knauf
Insulation a primit acest prestigios premiu, acordat pentru vata minerală cu tehnologia ECOSE®.
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Decembrie 2009
Republica Cehă

Premiul “Inovația anului 2009”
Premiul se acordă noilor sau produselor semnificativ
îmbunătățite (produse, procese tehnologice sau
servicii). Fiecare inovație este evaluată după varii
criterii: standarde tehnice, originalitate, poziționarea pe
piață, eficacitatea și impactul asupra mediului.

Ianuarie 2010
Polonia

Premiul “TOPBuilder”
Premiul a fost oferit celui mai inovativ și durabil produs al
anului, folosit în construcții. Principalul subiect al evenimentului a vizat sustenabilitatea în domeniul
construcțiilor.

Februarie 2010
Polonia

Premiul pentru “Cea mai bună Firmă de
Construcții a anului 2009”
Acest premiu recompensează producătorii, contractorii,
pe cei care lucreză în/pentru industria construcțiilor și au
înregistrat o creștere dinamică sau un progres
economic.

Februarie 2010
Republica Cehă

“Cel mai bun Produs Tehnologic al anului 2009”
– Medalia de Bronz
Academia cehă de construcții din Praga (Česká stavební
akademie Praha), sub auspiciile Ministerului Dezvoltării
Regionale, Ministerului Industriei și Ministerului Mediului,
este organizatorul prestigioasei competiții a produsului și
tehnologiei de construcție a anului. Concurența publică
pentru cel mai bun produs și tehnologie de construcție
este o competiție extrem de profesională și se
străduiește, mai presus de toate, să sprijine introducerea
în practică a produselor și tehnologiilor inovatoare și să
susțină utilizarea acestora în construcții.

Aprilie 2010
Republica Cehă

Premiul IBF

Vată minerală de sticlă ce conține tehnologia
inovatoare ECOSE® a primit medalia de aur pentru
în cadrul celui mai semnificativ eveniment pentru
industria construcțiilor din Republica Cehă - Târgul
internațional de construcții.

2010
Republica Cehă

Premiul European pentru Mediu din industria afacerilor

2009
SUA

Premiul I acordat de Revista Ecohome
Editorii acestei reviste au acordat unul dintre cele
zece premii anuale companiei Knauf Insulation
pentru inovația și conduita produselor utilizate în
construirea clădirilor verzi.

Decembrie 2010
Italia

Premiul pentru inovație acordat de
Legamiente și Confindustria
Vata minerală de sticlă cu tehnologia ECOSE® a
fost premiată pentru inovație în sustenabilitatea
clădirilor.

Ianuarie 2011
Germania

Eurobaustoff – Premiul pentru inovație
A fost pentru prima dată când organizația comercială
Eurobaustoff a introdus premiul pentru inovație, iar
Knauf Insulation l-a primit pentru Vata minerală cu
tehnologia ECOSE®.

Martie 2012
Croația

Premiul Greenovation
Eticheta Verde - Semn al excelenței
Odată cu obținerea premiului “Cel mai bun produs” pentru
Vata Minerală cu tehnologia ECOSE®, Knauf Insulation a
câștigat dreptul de a folosi Eticheta Verde - Semn al
Excelenței pentru o perioadă de 5 ani.

Octombrie 2014
Franța
Gama de produse - Vata minerală EXPERT - fabricată cu
tehnologia ECOSE® a fost validată de către Asociația
Franceză a profesioniștilor în sănătate, ASEF (Asociația
Sănătatea Mediului în Franța) în colaborare cu Leroy
Merlin.

Aprilie 2015
Turcia

Produsul inovator pentru construcții al anului
2014

Gama de produse Earthwool fabricată cu tehnologia
ECOSE® a fost votată de către compania de reviste B2B
Medya ca fiind cea mai inovator în domeniul produselor
de construcții din Turcia.

Aprilie 2015
SUA

TAPPI Inovations Nonwovens Award
Chimiști Knauf Insulation, Dr. Gert Mueller (Knauf
Insulation - America de Nord) și Carl Hampson (Knauf
Insulation - Marea Britanie) au obținut premiul pentru
adaptarea inovatoare a procedurii chimiste ECOSE®,
fabricată din materii prime naturale şi/sau reciclate,
îmbinate cu ajutorul acestei tehnologii pe bază de materii
biologice, fără adaos de formaldehidă, fenoli, acrili şi de
coloranţi artificiali, decoloranţi sau vopsea, tehnologie
care urmărește îmbunătățirea sustenabilității.

August 2015
Rusia (Tyumen)

Produsul anului
“TeploKNAUF Cottage” a câștigat premiul "Pentru
cea mai bună realizare în industria
construcțiilor în 2014" - o soluție ECO de izolare
termică și acustică pentru acoperișurile înclinate și
pereți izolați.

Noiembrie 2015
Estul Mediu, UAE

Premiul Gaia - HVAC
Gama Exeed a câștigat premiul pentru Vata Minerală
de Sticlă cu tehnologia ECOSE®. În regiunea MENA,
premiile GAIA reprezintă pentru industria construcțiilor
cea mai respectată metodă de recunoaștere a
produselor care dezvoltă și susțin fabricarea de
produse sustenabile pentru construcții.

2016
Serbia

Premiul “Branduri corporative de TOP 20152016”
Premiul a fost acordat după ce Knauf Insulation a
introdus în Serbia tehnologia ECOSE®, în semn de
recunoaștere a reputației, coerenței și responsabilității
corporatiste.

2016
Serbia

Premiul AUREA pentru “Cea mai bună
investiție a anului 2015”
Filiala Knauf Insulation din Serbia a câștigat premiul
AUREA în urma introducerii tehnologiei ECOSE® în
procesul de fabricare a vatei minerale bazaltice.

Martie 2017
Franța

Premiul de Inginerie 2017
Filiala Knauf Insulation din Franța a fost onorată să
primească acest premiu pentru Sistemul RT Plus
care include Vata Minerală cu tehnologia ECOSE®
și accesorii pentru controlul etanșeității aerului și a
umidității.

Ianuarie 2019
Italia

Trendul anului 2019

NaturBoard, produs din gama produselor de vată
minerală bazaltică cu tehnologia ECOSE®, a fost
numit Trendul Anului 2019. Premiul
recompensează companiile pentru reducerea la
minimum a emisiilor nocive asupra mediului și,
astfel, anticiparea reglementărilor viitoare pentru
construirea de clădiri durabile și eficiente din
punct de vedere energetic.

Mai 2019
Italia

Premiul LeFonti
Acest premiu celebrează organizațiile care
"demonstrează excelența corporativă în
inovare, leadership, realizări tehnologice și
implicarea angajaților". Este acordat de un
Comitet științific și jurnaliști din 120 de țări.

NOMINALIZĂRI

Regatul Unit, iulie 2009
Produse de constructii. Realizare și Inovare 2009.
Knauf Insulation a fost nominalizată la categoria "Economisirea energiei și a
carbonului"
Belgia, noiembrie 2009
Premiul pentru mediu în industria afacerilor.
Knauf Insulation a primit o mențiune și un certificat.
Belgia, februarie 2010
Premiul ECO.
Knauf Insulation a fost nominalizată împreună cu alte două companii în cursa pentru
Premiul ECO.
Ungaria, martie 2010
Premiul de Inovație.
Knauf Insulation a primit primit un certificat.
Regatul Unit, noiembrie 2010
"Inovarea durabilă a anului"
Finalistă pe lista scurtă a Premiilor pentru Sustenabilitate.
Slovenia, noiembrie 2010
Vata de sticlă cu tehnologia ECOSE® a fost finalistă (împreună cu alte două companii) la categoria “Produsul ecologic al anului”.

