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Door onze aderen stroomt groene verf.

3

Door onze aderen stroomt verf: met deze visie is
ADLER uitgegroeid tot de toonaangevende Oostenrijkse fabrikant van lakken, verven en houtconserveringsmiddelen. Door onze aderen stroomt heel
wat groene verf. Milieubescherming heeft bij
ADLER immers altijd een hoge prioriteit gehad.

Ruim 85 jaar geleden legde Johann Berghofer de
grondslag voor ADLER. Met nu meer dan 630 medewerkers is ADLER geëvolueerd van een kleine
verfwinkel in Schwaz, Tirol, tot een hightech bedrijf dat klanten over de hele wereld levert. Er is in
de loop van de tijd veel veranderd, maar één ding is
hetzelfde gebleven: De passie voor kleuren en het
bewustzijn om vandaag aan morgen te denken en
verantwoord te handelen voor de toekomst.
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ADLER staat voor duurzaam ondernemen met
verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. Met milieuvriendelijke productiemethoden,
traceerbare toeleveringsketens en de verwerking
van hernieuwbare grondstoffen wordt op hulpbronnen gespaard. Door energie-efficiënt werken
levert ADLER een belangrijke bijdrage aan de
klimaatbescherming. Door CO₂-compensatie
worden ondanks intensieve inspanningen onvermijdbare emissies gecompenseerd. ADLER is
één van de eerste bedrijven in zijn branche die
100% klimaatneutraal* produceert.

ZERTIFIZIERT

EN ISO 9001
2010092004337
EN ISO 14001
2010410216
EN ISO 50001
TA270121277202
ISO 45001
20116183004742

© ATP/BAUSE

Kwaliteit, verantwoord handelen en
sociaal engagement zijn meer dan
zomaar mooie woorden voor ADLER.
Dit bewijst het bedrijf door tal van onderscheidingen en certificeringen, waarbij
de lakfabriek zichzelf regelmatig aan
strenge controles onderwerpt.
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Inhoud
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Handelen met oog op de toekomst

Duurzaamheidslabel green

Onze green-highlights
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Handelen met oog op de toekomst

‘Er mogen niet meer bomen worden gekapt dan de
natuur zelf kan reproduceren’. Met die uitspraak
legde de Duitse boswachter Carl von Carlowitz
(1645–1714) de basis voor het idee van duurzaamheid. Duurzaamheid betekent verantwoord
omgaan met de aarde en haar hulpbronnen – zodat
ook onze kleinkinderen nog over een wereld
beschikken die het waard is om in te leven. Dit is
echter niet mogelijk met onze huidige levensstijl.

Duurzaam handelen betekent verantwoordelijkheid nemen voor mens en maatschappij.
Duurzaamheid betekent voor ons als bedrijf
ook dat stabiliteit op lange termijn en de verdere
ontwikkeling van ADLER boven economisch
succes op korte termijn gaan.

Voor onze huidige levensstijl zouden er 1,75 aardes nodig zijn. Als iedereen precies zou leven zoals
wij in Centraal-Europa, zouden er zelfs ongeveer
drie aardes nodig zijn om aan onze behoefte aan
hulpbronnen te voldoen.
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Handelen met oog op de toekomst

Duurzaamheid
betekent voor ADLER, …
innovatief handelen
het milieu en de
hulpbronnen beschermen
de voorkeurswerkgever zijn
voor onze medewerkers
verantwoord zaken doen
op lange termijn meerwaarde
creëren voor onze klanten,
medewerkers en de maatschappij
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ADLER wordt al jaren terecht beschouwd als
een pionier op het gebied van milieuvriendelijke
lakproductie. Dit uitgesproken milieubewustzijn
vormt de basis voor een alomvattende duurzaamheidsfilosofie, die we vandaag als kerncomponent
in onze bedrijfsstrategie hebben verankerd.
De Sustainable Development Goals (SDG's) van
de VN vormen de basis van onze duurzaamheidsfilosofie. De Sustainable Development Goals stellen wereldwijd uniforme normen voor prioriteiten
en doelen voor duurzame ontwikkeling tot 2030
en geven een impuls aan maatregelen op verschillende duurzaamheidsgebieden. Van de 17 SDG's
hebben we de doelstellingen gedefinieerd die op
de voorgrond staan voor de bedrijfsactiviteiten
van ADLER.
Voor onze duurzame producten zijn vooral de
SDG's verantwoorde consumptie en productie,
klimaatactie en goede gezondheid en welzijn belangrijk. Wat we daarmee bedoelen, leest u in de
volgende hoofdstukken.

WAARDIG

Duurzaamheid is een constant ontwikkelingsproces.
Daarom stellen we onszelf regelmatig ambitieuze doelen:
voor een nog beter aanbod voor onze medewerkers, voor de
verdere ontwikkeling van onze productiemethoden of voor de
uitbreiding van ons assortiment milieuvriendelijke producten,
waarmee we onze klanten begeleiden op hun eigen pad naar
meer duurzaamheid. Elke klant kan immers zijn eigen
ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden en via zijn
koopgedrag aan een duurzamere toekomst bijdragen.
Zoals door het kopen van milieuvriendelijke producten
of door het correct recyclen van producten.
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Handelen met oog op de toekomst

Handelen met oog op de toekomst door
zorgvuldige omgang met bronnen & grondstoffen

Oplosmiddelen

Water

Water

Vaste stoffen

Vaste stoffen

Oplosmiddelen

Oplosmiddelen

Vooral in de bouw- en vastgoedsector heeft het begrip duurzaamheid en zorgvuldig gebruik van
hulpbronnen aan belang gewonnen. Deze industrie verbruikt immers grote hoeveelheden energie en grondstoffen voor bouwprojecten, die soms een grote impact hebben op het milieu. Duurzame bouwproducten zijn daarom een sleutelfactor voor handelen met oog voor de toekomst.
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ADLER besteedt met haar green-producten
ook aandacht aan een duurzame productlevenscyclus. De duurzame producten van
ADLER bestaan grotendeels uit natuurlijke
materialen, zoals water en hernieuwbare
grondstoffen. Zo worden als bindmiddel onder
andere plantaardige oliën of bijproducten uit
de landbouw gebruikt in plaats van petroleum. Daarnaast probeert ADLER waar mogelijk grondstoffen in Europa aan te schaffen.
ADLER besteedt niet alleen bij de aanschaf,
fabricage en productie, maar ook bij de verwijdering aandacht aan een duurzame werkwijze
– zo wordt ongeveer 25 % van de totale productie geleverd in herbruikbare verpakking om
onnodig afval te vermijden. Geen wonder dat
tal van ADLER-producten hoogwaardige milieu- en duurzaamheidscertificaten hebben gekregen, zoals het Oostenrijkse milieukeurmerk
of het Cradle to Cradle-kwaliteitskenmerk.
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Handelen met oog op de toekomst
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Van wieg tot wieg: dat is het idee achter het Cradle
to Cradle-principe. Producten worden zo gemaakt
dat er rekening wordt gehouden met hun volledige levensloop. Er wordt vanaf het begin rekening
gehouden met de volledige productcyclus, zodat
er überhaupt geen afval ontstaat. Het gebruikte
materiaal kan na gebruik worden gerecycled. Op
deze manier worden de afvalbergen verkleind en
wordt op waardevolle hulpbronnen bespaard.
Producten zijn ontworpen voor een potentieel
oneindige circulaire economie. In de praktijk
betekent dit bijvoorbeeld dat een afgedankt meubelstuk of houten onderdeel niet in de vuilnisbak
belandt, maar wordt gerecycled volgens het principe van stroomafwaarts gebruik – bijvoorbeeld
voor spaanplaten of isolatiemateriaal. Afval wordt
dus opnieuw tot grondstof verwerkt! Het langetermijndoel van ADLER is dat ook het coatingmateriaal bij deze recycling een bijkomend voordeel oplevert, bijvoorbeeld als lijm of lak.

Certificaat voor duurzaam recyclingmanagement
Milieuvriendelijke & klimaatneutrale productie
Gebruik van veilige & duurzame grondstoffen

Het doel is om te consumeren op een
manier die een natuurlijke cyclus van
geven en nemen creëert. Bij ADLER is het
een zaak die ons na aan het hart ligt om
de productie zo af te stemmen dat deze
een positieve impact op de maatschappij,
de economie en onze planeet heeft.
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Handelen met oog op de toekomst

Handelen met oog op de toekomst door
effectieve klimaat- en milieubescherming
In de media worden we bijna dagelijks geconfronteerd met het onderwerp klimaatverandering. We
hebben momenteel te maken met de opwarming
van de aarde – die verder wordt versneld door
onze levensstijl. De resultaten van een rapport van
het Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) zijn echter positief, omdat het volgens dit
rapport nog niet te laat is om de opwarming en
de daarmee samenhangende risico's te beperken
(Global 2000). Extreme gebeurtenissen zoals zeespiegelstijging, daling van het Arctische zee-ijs en
toenemende hittegolven zijn al waarneembaar en
zouden een alarmsignaal moeten zijn.
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Onze bijdrage aan klimaatbescherming: al in de jaren
70 was ADLER één van de eerste lakfabrikanten die
het potentieel van watergedragen lakken voor een positief ecologisch evenwicht en een duurzaam coatingproces inzag. In vergelijking met oplosmiddelhoudende
lakken hebben watergedragen lakken een aanzienlijk
lager aandeel vluchtige organische stoffen (VOS).
VOS zijn bijzonder schadelijk voor het milieu. Door
organische oplosmiddelen in te ruilen voor water wordt
de milieubelasting met circa 90 % verminderd. Met de
inhuldiging van Europa's modernste fabriek voor watergedragen lakken in 2019 luidde ADLER een nieuw
tijdperk in. Met deze investering geeft het bedrijf een
duidelijk signaal af voor zijn strategie voor watergedragen lakken en een duurzame toekomst. Daarnaast
is ADLER één van de eerste bedrijven in zijn branche
die 100 % klimaatneutraal* werkt.

Handelen met oog
op de toekomst
door het vermijden
van gevaarlijke stoffen
Onze lakmaterialen voldoen aan essentiële eisen voor
een gezonde leefomgeving door in het algemeen giftige of kankerverwekkende, mutagene en reproductieve grondstoffen te vermijden. Veel ADLER-lakken
zijn zo samengesteld dat ze voldoen aan de eisen van
het Oostenrijkse milieukeurmerk, DGNB (Duitse
Raad voor Duurzaam Bouwen), LEED (Leadership
in Energy and Environmental Desig), enz.
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Duurzaamheidslabel green

De meest duurzame coatings van het
ADLER-assortiment vindt u onder het
green-duurzaamheidslabel. ADLER steunt
op de Sustainable Development Goals van
de VN, die ADLER heeft gedefinieerd als de
basis voor haar verantwoordelijke gedrag.
Alle producten worden objectief getest en
gecertificeerd volgens drie categorieën:
milieu, gezondheid & veiligheid en levensduur. Alleen producten met een positieve
score op al deze gebieden krijgen het
green-duurzaamheidslabel.

Het ADLER-laboratorium onderzoekt de producten zorgvuldig aan
de hand van verschillende criteria
en beoordeelt ze volgens strikte
richtlijnen. De normen die ADLER
hanteert voor haar eigen producten zijn soms strenger dan die van
bekende milieukeurmerken.

19

2

Duurzaamheidslabel green

Milieu

Gezondheid & veiligheid
Hoe beïnvloeden de producten van
ADLER de menselijke gezondheid
tijdens en na gebruik?

onze testcriteria

Welke invloed hebben
ADLER-producten
op het milieu?

Levensduur
Hoe beïnvloedt de coating de levensduur van de
behandelde oppervlakken? Producten met een lange
levensduur zijn immers duurzame producten!
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geen milieugevaarlijke stoffen,
aandeel
hernieuwbare
grondstoffen

zonder
toevoeging
van kankerverwekkende of
allergene stoffen

Houdbaarheid en
elasticiteit

VOS-gehalte

zonder de
toevoeging van
synthetische
nanomaterialen

Weerstand tegen
weersinvloeden,
licht, chemische
en/of mechanische
invloeden

broeikaseffect
of ecologische
voetafdruk

weekmaker
vrij
(ftalaten)

Kleurstabiliteit
en krijtlaagvorming

zonder toevoeging
van aromaten en
zware metalen

geen
grondstoffen
die organen
kunnen
beschadigen

Onderhoud,
natte slijtage
en herstelbaarheid

die zouden leiden tot zure regen,
overbemesting van de waterlopen,
aantasting van de ozonlaag of
afname van de biodiversiteit

geen sensibiliserende of
huid-corrosieve
grondstoffen

Invloed op de
gezondheid
door verminderde
milieuvervuiling

Rendement
of dekkingsvermogen

Bruikbaarheid
en verwerkingsefficiëntie
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Duurzaamheidslabel green

Een echt
duurzaamheidslabel
voor baanbrekende
coatings
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green

staat voor …

→ actieve bijdrage aan de klimaatbescherming
· door het gebruik van hernieuwbare in plaats van fossiele grondstoffen
· door het verminderen van de uitstoot van CO₂ en VOS

→ 100 % klimaatneutrale* productie
→ gering verbruik van hulpbronnen
→ aanvoer van grondstoffen hoofdzakelijk uit Europa
→ hoog aandeel duurzame grondstoffen
→ ondersteuning van de biodiversiteit
· A DLER vertrouwt op grondstoffen die insecten (vooral bijen) niet schaden
en de diversiteit van de natuur ondersteunen (geen teelt van monoculturen)

→ emissiearme producten, vooral op waterbasis
→ gezondere leefomgeving met minder schadelijke stoffen
· Producten onder het label zijn vrij van formaldehyde en zware metalen,
· bevatten geen kankerverwekkende stoffen en
· zijn zweet- en speekselbestendig (DIN 53160) & geschikt voor kinderspeelgoed (EN 71-3)

→ h
 oge kwaliteitsprestatie en productveiligheid door lange
houdbaarheid, bestendigheid, enz.
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Onze green-highlights

Onze topproducten voor meer
duurzaamheid en verantwoord
handelen zijn niet alleen gemarkeerd met het ADLER green
label, de meeste zijn ook Cradle
to Cradle-gecertificeerd.

Naast de hier geselecteerde
producten bevat ons duurzame
green-assortiment nog vele
andere ADLER-producten.
Lees meer over onze andere
green-producten op onze website
of in onze productbrochures.
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Duurzaam bouwen: hoeveel CO₂
kan worden bespaard door gebruik
van onze top green-producten?

Terra Wax-Oil
-50 %

Lignovit Interior UV 100

-2,7 kg CO₂/l

AVIVA Terra-Naturweiß
-6 %

-0,28 kg CO₂/l

Aquawood Natureffekt

-45 %

-55 %

-2,4 kg CO₂/l

-3 kg CO₂/l

Legno Aqua-Öl
-15 %

Bluefin Terra-Diamond

-0,8 kg CO₂/l

-31 %

-1,7 kg CO₂/l

Lignovit Terra

Totale CO₂-besparing:

385 kg CO₂
dit komt overeen met
een geschatte jaarlijkse
CO₂-opname van 31 bomen

-65 %

-4,7 kg CO₂/l

ADLER VariColor
-35 %

-2,6 kg CO₂/l

Pullex Aqua-Terra
- 60 %

- 4,3 kg CO₂/l
25
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Onze green-highlights

Bluefin Terra-Diamond
TOEPASSINGSGEBIEDEN

→w
 atergedragen 2-componenten meubellak gemaakt
van 85% hernieuwbare of natuurlijke grondstoffen
→ laag VOS-gehalte (minder dan 6 %)
→ met Bluefin Terra-Diamond gecoate meubels voldoen aan de
criteria voor het Oostenrijkse milieukeurmerk RAL-UZ 06
→ vermeld in Baubook, voldoet aan de criteria voor
ecologische huisvesting
→ v rij van weekmakers en formaldehyde
→ geen zware metalen en daardoor geschikt
voor kinderspeelgoed (EN 71-3)
→ gezondere leefomgeving en actieve gezondheidsbescherming
→ u itstekende oppervlaktebescherming (DIN 68861/1B)
→ volledige crème- en vetbestendigheid
→ d irect op eiken lakbaar/zonder groene verkleuring

© FORCHER TIROL

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

Artikelnr.
Verpakking
Glansgraad
Verharder
Applicatie

2962 000105 ff
4 kg, 20 kg
G5
Aqua-PUR-Härter
82221
spuiten

VEGAN
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Onze green-highlights

Legno Aqua-Öl
→
→
→
→
→
→
→
→
→

w
 atergedragen, ecologische houtolie op basis van hernieuwbare grondstoffen
C
 radle to Cradle Certified® Bronze gecertificeerd
v ermeld in Baubook, voldoet aan de criteria voor ecologische huisvesting
o p speeksel- en zweetechtheid getest (DIN 53160/1 en DIN 53160/2)
z onder toevoeging van oplosmiddelen en weekmakers
m
 at, natuurlijk ogend oppervlak met geringe accentuering
fi jn gevoel
sneldrogend en goede oppervlaktebescherming
o pfrissen met Legno Aqua-Öl zoals vereist

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Artikelnr.
7030 000200 ff
Verpakking 750 ml, 2,5 l, 22 l
Applicatie 	Spuiten, met de kwast
opbrengen

ZWEET- &
SPEEKSELECHT
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DecoPaint
conform

AVIVA Terra-Naturweiß
→ v ervaardigd op basis van hernieuwbare grondstoffen
→ voor elke 9 liter Aviva Terra-Naturweiß blijft 3 liter ruwe olie
van ons aardoppervlak onaangeroerd
→ Cradle to Cradle Certified® Silver gecertificeerd
→ conserveermiddelenvrij
→ milieuvriendelijke verpakking:
gevuld in verpakkingen van gerecycled materiaal
→ heel gemakkelijk te verwerken
→ hoge kwaliteit: zeer goed dekkingsvermogen en hoog rendement
→ bekroond met het Oostenrijkse milieukeurmerk

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Artikelnr.
4093 050063
Verpakking 9 l
Applicatie 	Met de kwast opbrengen,
rollen, spuiten

© H.S.D.ARCHITEKTENV

Dekkingsvermogen klasse 1 (bij 8 m²/l)
Natte slijtage
klasse 1
Glansgraad
dofmat
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Onze green-highlights

ADLER VariColor
→
→
→
→
→
→
→
→
→

 atergedragen grond- en aflak voor binnen en buiten
w
zeer goede allround-eigenschappen
uitstekende weersbestendigheid en permanente elasticiteit
zeer goede isolerende werking tegen houtbestanddelen,
goed antiroesteffect, blokvast, niet vergelend
hittebestendig tot ca.100 °C
geurloos en milieuvriendelijk
voldoet aan ÖNORM EN 71-3 (veiligheid van speelgoed)
vermeld in Baubook, voldoet aan de criteria voor ecologische huisvesting
Cradle to Cradle Certified® Bronze gecertificeerd

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Artikelnr.
Verpakking
Applicatie
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© WIENER WOHNSINN

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

** Niet elke kleur is in alle verpakkingsformaten verkrijgbaar.

41201 ff
125 ml, 375 ml,
750 ml, 2,5 l, 10 l**
Spuiten, Rollen, Spritzen

Terra Wax-Oil
→E
 cologische houtolie op basis van herwinbare grondstoffen
voor gebruik binnenshuis
→ r esulteert in een edele, fluweelzachte en wasachtige look
→ g arandeert een waterdicht oppervlak
→ z onder toevoeging van oplosmiddelen, weekmakers en chemische ingrediënten
→C
 radle to Cradle Certified® Bronze gecertificeerd
→ g etest op kinderspeelgoed (EN 71-3),
speeksel- en zweetechtheid (DIN 53160)
→ v ermeld in Baubook, voldoet aan de criteria
voor ecologische huisvesting

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Artikelnr.

7036 000200 ff
Kleurloos, kleurbaar
Verpakking 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
Applicatie 	Met de kwast opbrengen,
spuiten

© L3P ARCHITEKTEN

ZWEET- &
SPEEKSELECHT
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Onze green-highlights

Lignovit Interior UV 100
→D
 unnelaagse houtbeits op waterbasis voor toepassingen binnen
→ speciale lichtbestendigheidsmiddelen worden gebruikt om UV-straling
te absorberen om vergeling van het hout te vermijden
→ n atuurlijke uitstraling, vooral van naaldhout, blijft langdurig behouden
→ geurneutraal
→ v oor een permanent frisse en natuurlijke uitstraling
→ bekroond met het Oostenrijkse milieukeurmerk
→ v ermeld in Baubook, voldoet aan de criteria
voor ecologische huisvesting

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Kleuren
Natur
Tanne
Mont Blanc
Großglockner
Zugspitz

53229 ff
5314 053960 ff
5314 053956 ff
5314 053961 ff
5314 053962 ff
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© ANTJE HANEBECK

Verpakking 4 l, 18 l
Applicatie 	Met de kwast
opbrengen,
spuiten, Vacumat

Lignovit Terra
→w
 atergedragen, ecologische houtolie op basis van
hernieuwbare grondstoffen voor de binnen- en buitenruimte
→C
 radle to Cradle Certified® Bronze gecertificeerd
→ z onder toevoeging van oplosmiddelen, weekmakers en formaldehyde
→ ademend
→ g ezond binnenklimaat dankzij natuurlijke oliën
→ zonder chemische houtbescherming
→ l ange houdbaarheid en goede waterbescherming
→ g etest op speeksel- en zweetechtheid
→ a angenaam, fluweelzacht gevoel
→ v ermeld in Baubook, voldoet aan de criteria
voor ecologische huisvesting

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Artikelnr.
Verpakking
Applicatie

53010 ff
4 l, 22 l
Met de kwast opbrengen

ZWEET- &
SPEEKSELECHT
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Onze green-highlights

© MARKUS SCHIETSCH ARCHITEKTEN / ANDREAS BUSCHMANN

3

Pullex Aqua-Terra
→ e cologische houtolie op basis van hernieuwbare grondstoffen voor de binnen- en buitenruimte
→ b evat geen werkzame stoffen van chemische hout- en filmconserveringsmiddelen,
geen oplosmiddelen of weekmakers
→C
 radle to Cradle Certified® Bronze gecertificeerd
→ n atuurlijke, matte oppervlakken en een aangenaam gevoel
→ z eer goede bescherming tegen weersinvloeden en lange houdbaarheid
TOEPASSINGSGEBIEDEN
→ v ermeld in Baubook, voldoet aan de criteria voor ecologische huisvesting

Artikelnr.
5347 000030 ff
Verpakking 750 ml, 2,5 l
Applicatie 	Met de kwast
opbrengen
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© BINDERHOLZ

Aquawood Natureffekt
→w
 atergedragen, dofmatte veredeling van oppervlakken
voor hout-aluminium vensters en huisdeuren
→ b eschermende uv-filters behouden de natuurlijke staat van het hout
→m
 at en elegant
→ verhoogde mechanische sterkte
→ h oge blokvastheid en weerstand tegen chemicaliën
→C
 radle to Cradle Certified® Bronze gecertificeerd

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Kleuren
Kleurloos
Stockholm
Berlin
London
Paris
Lissabon
Barcelona

53700 ff
53950 ff
53954 ff
53955 ff
53956 ff
53957 ff
53958 ff

Verpakking
Applicatie

5 kg, 25 kg
Spuiten
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Onze green-highlights

Ontdek nog veel meer
green-producten van
ADLER in onze talrijke
productbrochures of
op onze website!
Gemakkelijk te herkennen aan ons greenduurzaamheidslabel.

www.adler-verven.nl/green
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© MARKUS SCHIETSCH ARCHITEKTEN / ANDREAS BUSCHMANN

Door onze aderen stroomt
groene verf.

Gedrukt volgens de richtlijnen van
de Österreichischen Umweltzeichens
(Oostenrijkse Eco-Label)
„Druckerzeugnisse” (Drukwerk),
Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017

Voor meer informatie ga naar:
www.adler-verven.nl/klimaatneutraal

* A DLER heeft zijn ecologische voetafdruk tot een minimum beperkt door een aantal
maatregelen: het energieverbruik is verminderd door een uitgebreid energieefficiëntieprogramma, elektriciteit wordt uitsluitend verkregen uit hernieuwbare
bronnen of wordt geproduceerd in zijn eigen fotovoltaïsche installatie. Bovendien
heeft ADLER in schone mobiliteit, afvalwater- en afvalluchtzuivering en afvalvermijding geïnvesteerd. ADLER compenseert restemissies, die ondanks al deze
maatregelen onvermijdelijk zijn, met erkende klimaatbeschermingscertificaten
en draagt zo bij aan de financiering van nieuwe klimaatbeschermingsprojecten.
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