De groenste fabriek
van Nederland

Bij Unipro vinden we duurzaamheid belangrijk. Bij de bouw van ons nieuwe bedrijfspand hebben wij onze visie op duurzaamheid op een praktische
manier vertaald naar een moderne manier van bouwen en produceren. Hierdoor worden onze producten straks gemaakt in misschien wel de
“groenste” fabriek van Nederland.
Duurzaam in alles
Bij de bouw is tot in detail rekening gehouden met duurzaamheid. Zo is er
geen gasaansluiting, waardoor onze producten, waaronder lijmen en
gietvloeren volledig CO2-neutraal geproduceerd worden.
Groen moet je slim doen
Duurzaam produceren hoeft niet complex of duur te zijn. Met gezond
verstand en uitgekiende maatregelen kan het verbruik van energie, water

Ondergrondse
opslag
biomassa voor
pelletkachels.

Warmte- koude
opslag in de
bodem (WKO).

Geen
gasaansluiting,
dus CO2-neutraal
gebouw en
productie.

Dakterras met
sedum en
kruiden voor
eigen bedrijfsrestaurant.

Opslag
restwarmte
in reinwater
kelder voor
warmteterugwinning (WTW).

Intelligent gebouw
met gebouwbeheersysteem (GBS). Lucht,
licht en temperatuur
worden met een
sensor geregeld.

Natuurlijke ventilatie,
want ramen kunnen
open.

Hybride
ventilatiesysteem.
(natuurlijk en
mechanisch)

en grondstoffen al flink afnemen. Dat bewijst de toets van GPR Gebouw:
het rapportcijfer voor onze duurzaamheidsprestaties is 8,66!
Groen werken is samenwerken
Samen met onze klanten, leveranciers, medewerkers en overheden zoeken
we continu naar nog “groenere” oplossingen. Elke actie, klein of groot,
is waardevol.

Waterbesparende
maatregelen voor
alle kranen, douches
en toiletten (incl.
waterloze urinoirs).

Opvang regenwater
t.b.v. spoeling
toiletten.

Sedumdak: isoleert
(kou, warmte en geluid),
bindt fijnstof en zorgt
voor biodiversiteit.

Tuinontwerp
met respect voor
de omgeving.
Inheemse vegetatie,
insectenhotel,
kikker- en
salamanderpoel.

Donkergroene
energie, stroom
uitsluitend van
wind en zon.

Social return:
werkplekken
voor mensen met
minder kansen.

Goed geïsoleerd
gebouw (uitgangspunt
Trias Energetica).

Het Twentse
“Naoberschap”
(zoveel mogelijk
afnemen bij de
“buren”).

Laadpalen voor auto’s, scooters
en elektrische fietsen.

Materiaalgebruik
Hoofdconstructie
van FSC-hout.

Silo’s voor bulkopslag (minder
transportbewegingen).

Zon-georiënteerd,
gratis licht en warmte.

Hergebruikt beton,
minimale milieubelasting
en CO 2-uitstoot.
Gerecyclede materialen
of te recyclen materialen.

Gerecyclede bestrating
en olivijn (bindt CO 2).
Keuze op basis van
levenscyclus (LCA).
Zo veel mogelijk Cradle to
Cradle (C2C) materialen.

(materialen die na hun leven in het ene
product, nuttig kunnen worden ingezet
in een ander product)
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