
met biogebaseerde  
Uponor PEX Pipes Blue





Wereldwijd 
de eerste 
biogebaseerde 
PEX-Leiding*

* met ISCC-certificering, op basis van de massabalansbenadering.

Meer informatie:  

www.uponor.com/nl-nl/ 
producten/pex-pipes-blue



Een tot 90% lagere CO2-
footprint in tegenstelling tot 
gangbare PEX-leidingen van 
fossiele grondstoffen*
*  op basis van de EPD-berekeningen (Environmental Product Declaration) 

conform EN15804+A1, CML/ISO21930

Dezelfde uitstekende 
kwaliteit, functie en 
prestatie als de Uponor  
PEX-leidingen

Compatibal met gangbare 
Uponor koppelingen,  
gereedschappen en 
accessoires

Volledige transparantie  
in de waardeketen  
door ISCC-certificering
(International Sustainability & Carbon Certification)

draag bij aan een  
duurzame en circulaire 
bouwindustrie 



Met de PEX Pipes Blue stelt Uponor een nieuwe 
norm met het gebruik van hernieuwbare 
grondstoffen. PEX Pipes Blue is de eerste 
biogebaseerde PEX-leidingen* op de markt.  
De nieuwe leidingen kenmerken zich door 
een tot 90% lagere CO2-footprint vergeleken 
met PEX-leidingen gemaakt van fossiele 
grondstoffen.

Geen compromissen tot de kwaliteit, 
functie of prestatie

Dit verlaagde CO2-footprint project maakt het 
mogelijk duurzame beslissingen te nemen, 
nieuwe normen te stellen en uw milieudoelen te 
behalen. Met de PEX Pipes Blue van Uponor heeft 
u de mogelijkheid om bij ecologisch bouwen een 
duurzame keuze te maken en bij te dragen aan 
een duurzame en circulaire bouwindustrie.

*  met ISCC-certificering, op basis van de massabalansbenadering

**  op basis van de  EPD-berekeningen conform EN15804+A1, CML/ISO21930.



De sterk verlaagde CO2-footprint van de nieuwe 
PEX Pipes Blue is gebaseerd op berekeningen 
van de Environmental Product Declaration (EPD) 
conform de  normen EN15804+A1, CML/ISO 21930. 
De EPD voert een uitgebreide analyse uit van 
de effecten die een product gedurende de hele 
levenscyclus op het milieu heeft*. 

Wij bieden volledige transparantie van de 
waardeketen door volledige ISCC-certificering 
(International Sustainability & Carbon 
Certification). 
 

ISCC is een onafhankelijke organisatie, 
die garantie geeft op traceerbaarheid en 
transparantie in de gehele leverings- en 
productieketen. De gehele PEX Pipe Blue-
leveringsketen voldoet aan deze norm.   
Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen is 
gebaseerd op de zogeheten massabalans- 
benadering. Dat betekent dat voor elke ton aan  
ISCC-gecertificeerde hernieuwbare grondstoffen, 
die in de productie worden gebruikt, een 
dienovereenkomstige hoeveelheid PEX-leidingen 
worden voorzien van een ISCC-certificaat.

Het gebruik van ISCC-gecertificeerde 
biogebaseerde materialen draagt bij aan de  
vervanging van fossiele grondstoffen door 
hernieuwbare grondstoffen. 

*  Meer over Environmental Product 
Declarations (EPDs), scan de QR-code



Het partnerschap met onze eveneens 
ISCC-geïdentificeerde, leverancier Borealis 
zorgt bovendien voor transparantie in de 
gehele leveringsketen. De grondstoffen die 
voor de productie van de hernieuwbare 
basismaterialen worden gebruikt, kunnen 
tot aan de eerste levering bij de leverancier 
worden getraceerd. Onze leveranciers hebben 
we zorgvuldig geselecteerd op basis van hun 
duurzaamheidsbeleid. Bovendien wordt Uponor 
jaarlijks gecontroleerd door onafhankelijke 
instanties, om zeker te stellen dat er aan alle 
eisen van de ISCC-certificering wordt voldaan.   

De introductie  van onze huidige PEX-leidingen 
in 1972 was een wereldwijde innovatie en een 
revolutie in de markt. Met de nieuwe PEX Pipes 
Blue stellen wij opnieuw de norm in de branche. 
Uponor werkt voortdurend aan het bevorderen 
van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, 
en hiermee ondersteunen wij u bij het bereiken 
van uw duurzaamheidsdoelstellingen.

Go  Blue met biogebaseerde PEX Pipes Blue 
van Uponor en zorg met uw duurzame en 
circulaire  keuze voor nieuwe maatstaven! 



  stuur ecologisch bouwen de juiste kant op

  zorg met uw duurzame en circulaire keuze voor nieuwe 
maatstaven

  bereik uw duurzaamheidsdoelen

  bevorder het gebruik van duurzame grondstoffen

  blijf kiezen voor de beste kwaliteit, functie en prestatie

Go  Blue met de biogebaseerde  
PEX Pipes Blue van Uponor



Uponor is in industrie- en handelsorganisaties zoals TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fitting Association), REHVA (Federation of 
European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) en tal van Green Building Councils op onze markten actief, om invloed 
uit te oefenen op nationale en regionale politieke besluitvormers met betrekking tot water, kunststoffen en duurzame gebouwen. 

Met duurzaamheid in ons 
DNA en een passie voor  
innovatie, ontwikkelen wij 
nieuwe technologieën en 
oplossingen die een  
duurzame leefomgeving  
mogelijk maken

Uponor is internationale  
aanbieder van gebouw- 
oplossingen voor de  
woningen commerciële  
markt, en besteed veel  
aandacht aan duurzaamheid



Mensen waarderen
  Groei en stabiele financiële resultaten 
leveren, zonder het welzijn van onze 
medewerkers in gevaar te brengen

  Veilige omgeving voor onze medewerkers 
creëren, waarin zij kunnen groeien en zich 
kunnen ontwikkelen en zich gerespecteerd 
voelen, onafhankelijk van ras, religie, 
seksualiteit of sociale afkomst

  Zeker stellen dat onze toeleveringsketen 
onze normen en waarden respecteert en 
daarvoor de verantwoordelijkheid neemt

Water besparen
  Oplossingen ontwikkelen ter bescherming 
van de waterkwaliteit en ter verbetering van 
de duurzame watereconomie

  Onze water-footprint verlagen en het 
gebruik van secundaire waterbronnen in 
onze ondernemingen verhogen

  Een waterbestendige waardeketen creëren

Wij concentreren ons op  
4 van de 17 doelen voor  
duurzame ontwikkeling  
van de Verenigde Naties.



Hulpbronnen beschermen 
en hergebruiken
  Leidend zijn in onze branche bij de overgang 
naar hernieuwbare en gerecyclede 
grondstoffen en tegelijkertijd de hoogste 
kwaliteitsnorm garanderen

  De overgang naar een circulaire economie 
ondersteunen door middel van intelligente 
productie, hoge productkwaliteit en 
duurzaamheid

  Zorgen voor volledige transparantie met 
betrekking tot de ecologische footprint van 
onze producten

Handelen voor het klimaat
  Onze milieustrategie is stevig in onze 
ondernemingsstrategie verankerd 

  Een bijdrage leveren voor de beperking van de 
wereldwijde  temperatuurstijging naar 1,5 °C

  De effecten van onze zakelijke activiteiten op 
het milieu verminderen en een klimaatneutrale 
onderneming realiseren

  Oplossingen ontwikkelen die onze klanten 
helpen hun milieudoelstellingen te bereiken

Wij concentreren ons op  
4 van de 17 doelen voor  
duurzame ontwikkeling  
van de Verenigde Naties.

Meer over de Uponor-duurzaamheidsagend 
www.uponor.com/nl-nl/de-onderneming/environmental-agenda
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Meer over Uponor PEX Pipes Blue

https://www.uponor.com/nl-nl/producten/pex-pipes-blue

Meer informatie online:

Meer over de Uponor-duurzaamheidsagenda

www.uponor.com/nl-nl/de-onderneming/environmental-agenda

Meer over Environmental Product Declarations (EPD's) 


