
 

Prohlášení NCH Europe o udržitelnosti 

 

Dnešní svět 

V dnešním světě se potýkáme s řadou závažných ekologických problémů od změn klimatu 

po ztráty biodiverzity a vyčerpávání přírodních zdrojů. Tyto hrozby pro životní prostředí jsou 

nepochybně způsobené lidskou činností, ať už osobní, komerční nebo průmyslové povahy. 

Na všech těchto úrovních vznikají ekologické zásady a postupy dobré praxe, které mají za 

cíl zvrátit škody páchané na ekosystému naší planety. Všechna tato úsilí, ať jde o programy 

na redukci plýtvání potravinami ve Skandinávii nebo mezinárodní klimatické konference jako 

COP26, mají jednoho společného jmenovatele: člověka. 

Úspěšnost iniciativ na podporu udržitelnosti závisí na každém z nás. Všichni musíme přiložit 

ruku k dílu, abychom dosáhli výsledku většího, než je součet našeho jednotlivého snažení. 

Na ochraně planety a její budoucnosti se podílí každý člověk, a proto všichni musíme 

usilovat o to, aby snaha o udržitelnost dosáhla úspěchu. 

Historie NCH až dodnes 

NCH již dlouho usiluje o udržitelnost a vyvinula inovativní řešení, která pomáhají zmenšovat 

ekologickou stopu průmyslové činnosti. Mazání strojů zlepšuje energetickou účinnost. 

Čištění dílů prodlužuje jejich životnost tím, že potenciální ničivé prvky odstraní dřív, než se 

komponenty poškodí, a nemusí se tak často měnit za nové. Správná údržba vodních a 

odpadních systémů předchází vzniku nadbytečného odpadu a kontaminace. 

Produkty od NCH jsou navíc vyvinuté s ohledem na životní prostředí. 

V NCH pracuje bezkonkurenční tým chemiků, kteří nejen vyvíjí nová složení produktů, ale 

také průběžně zlepšují a zdokonalují složení stávajících výrobků. Říká se, že umělecké dílo 

není nikdy zcela hotové – umělec na něm jen přestane pracovat. Naši chemici neustále 

zkoumají nové možnosti, jak zlepšovat produkty, dosahovat lepších výsledků a snižovat 

poškození strojů. 

Díky našemu chemickému oddělení můžeme být proaktivní a nemusíme čekat, než složení 

produktů změní dodavatel. Neustálým vývojem tak můžeme vždy nabídnout ty nejlepší, 

nejudržitelnější produkty. 

Udržitelné cíle do budoucna 

NCH má jako mezinárodní přední firma příležitost dodávat udržitelná řešení v podobě 

pokročilých produktů vysoké kvality zákazníkům na celém světě. Máme také povinnost 

zajistit, aby naše vlastní postupy a procesy byly vždy optimální. 

V nadcházejících letech se budeme snažit dosáhnout těchto cílů: 

 Vymýšlet inovativní řešení, která zlepšují bezpečnost a ekologický profil našich 

produktů 



 Snižovat ekologickou stopu naší činnosti 

 Zlepšovat společenský přínos naší společnosti 

 

 

 

Věříme, že stejně jako u měření dopadů klimatických změn a dalších ekologických 

fenoménů, je možné úspěšně zvrátit napáchané škody a zabránit dalšímu poškozování 

přírody uplatňováním vědeckých principů ve veškeré činnosti, kterou podnikáme. 

Jako odpovědná společnost musíme nadále stavět na našem dosavadním úsilí o 

udržitelnost – jak v naší činnosti, tak i v našich produktech. 
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