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ERCO Greenology ® 

Wanneer wij deze visie volgen, focust de 
ontwikkeling en productie van onze licht-
werktuigen zich op de vier thema's van 
„ERCO Greenology“: Innovatie, effectiviteit, 
efficiency en duurzaamheid

Als deel van ons programma van waarden 
is uiuntendheid in licht onze drijfveer. Deze 
drukt onze plicht uit voor de hoogste stan-
daarden in onze economische, maatschappe-
lijke en milieurelevante verantwoordelijkheid. 
Wij streven ernaar dat deze voortdurend in 
evenwicht blijven. 
„Touch the earth lightly.“ Dit motto van de 
voor milieubewust bouwen bekroonde archi-
tect Glenn Murcutt geldt ook voor ons. Onze 
manier van handelen beïnvloedt het milieu.  
Het doel van het milieu- en energiebeleid dat 
overal in onze onderneming van toepassing  
is, is om onze voetafdruk zo klein mogelijk  
te houden.  

Onze klanten in de focus
Wij waren er altijd al op bedacht om zorgvuldig  
en duurzaam met de natuurlijke hulpbronnen 
om te gaan. Naast deze vanzelfsprekende 
omgang verwachten onze klanten natuurlijk 
ook het bewijs dat de duurzame meerwaarde 
van onze onderwerpen bevestigt, die relevant 
zijn voor milieubescherming. 

Producten
Wij ontwikkelen onze producten op een duur-
zame manier en maken efficiënt gebruik van 
energie en natuurlijke hulpbronnen. Door mili-
euvriendelijke materialen, vooruitstrevende  
lichttechniek en energiezuinige LED-modulen  
met een lange levensduur gericht toe te pas-
sen, beantwoorden onze producten aan de 
hoogste stand van de techniek.

Ons milieu- en energiebeleid

Licht is de vierde dimensie van de architectuur –  
wij verbeteren de maatschappij en de architectuur  
door licht!

Infrastructuur en processen
Reeds tijdens het ontwerpproces, de moder-
nisering en inkoop van nieuwe installaties en 
inrichtingen houden wij rekening met econo-
mische, energie- en milieurelevante aspecten. 
Wij letten er consequent op om zorgvuldig en 
duurzaam te acteren en streven emissie- en 
afvalarme productieprocessen na.

Lerende organisatie
Het is onze plicht om het energie- en milieu-
managementsysteem continu te verbeteren. 
De naleving van bindende verplichtingen voor 
beide managementsystemen, alsmede training 
en voortdurende motivatie van de medewer-
kers en medewerksters zijn daarbij voor ERCO 
vanzelfsprekend. Voor de doorlopende verbe-
tering van de milieu- en energiegerelateerde  
prestaties stellen wij ons jaarlijks ambitieuze  
doelen en controleren wij het resultaat van 
deze doelen regelmatig.


