
CO2 reductie is bij Nedal concreet gemaakt. Met het oog op een 
klimaatneutraal productieproces hebben we maatregelen genomen 
om de CO2 uitstoot maximaal te reduceren. Door alle inzet en de 
uitstekende resultaten blijft er slechts een zeer geringe CO2 uitstoot 
bestaan. Ter compensatie hiervan heeft Nedal een overeenkomst 
met de Climate Neutral Group. Voor het resterende deel CO2 
uitstoot investeren we samen met u in groene projecten. 
Zo kan Nedal klimaatneutrale lichtmasten leveren.

U krijgt het zwart op wit

Jaarlijks ontvangt u van ons een Bewijs van Compensatie waarin 
staat hoeveel CO2 emissie u heeft gecompenseerd.

Extrusion & Lighting columns nedal.com

STANDAARD
DUURZAAM
Met de lichtmasten van Nedal draagt u bij aan een 
milieuvriendelijke inrichting van de openbare ruimte. 
Onze bedrijfsvoering en lichtmastenproductie zijn 
duurzaam ingericht. Lichtmasten van aluminium 
leveren een belangrijke bijdrage aan ons milieu 
vergeleken met traditionele stalen masten. 
Denk alleen al aan minder onderhoud en de 
langere levensduur. Wij voegen daar een 
milieubewust en klimaatneutraal productieproces 
aan toe. Cradle-to-Cradle en CO2 reductie zijn slechts 
twee voorbeelden van ons denken én doen.

WE MAKEN WERK 
VAN CO2 REDUCTIE



CE-gecertificeerd

Minder onderhoud 

Klimaatneutraal

Productie o.b.v. MVO

Langere levensduur

Cradle to Cradle Certified
Nedal Aluminium is Cradle to Cradle Certified. Dit betekent dat 
we zoveel mogelijk grondstoffen maximaal hergebruiken. De door 
ons geproduceerde mast wordt na zorgvuldig hergebruik van de 
grondstoffen opnieuw een mast. Cradle to Cradle heeft als 
doel de huidige productie- en consumptieprocessen te 
verduurzamen en ecologische, economische en sociaal-
maatschappelijke belangen met elkaar in harmonie te brengen.

Wilt u meer weten? 
Neem dan contact met ons op.
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Nedal Aluminium B.V.

Groenewoudsedijk 1, 3528 BG Utrecht

Postbus 2020, 3500 GA Utrecht, Nederland

T +31 (0)30 2925 725

E lichtmasten@nedal.com

a company

Dit betekent onze 
certificering voor u
Met onze aluminium lichtmasten geeft u invulling aan uw beleid op het 
gebied van duurzaam inkopen en het behalen van uw duurzaamheids-
doelstellingen. En u levert met de aanschaf een aantoonbare bijdrage 
aan een milieuvriendelijke inrichting van de openbare ruimte.

Voorbeelden 
van ons duurzaam handelen
• Inkoop van groene stroom en gas
• Reductie van energiegebruik
• Toepassing van milieuvriendelijke materialen en processen
• Samenwerking met de Climate Neutral Group

Daarom Nedal

Cradle to Cradle Certified™ 
Product Standard Silver


