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 Moja pasja, to zmienianie
sposobu, w jaki ludzie piją
wodę. Jest to też wspólna
wizja naszej firmy. W BRITA
jesteśmy jak globalna rodzina
i chcemy dążyć do tego, aby
uczynić nasz świat trochę
lepszym – aby było w nim
mniej odpadów plastikowych,
niższy poziom emisji i więcej
odpowiedzialności.

Markus Hankammer,  
syn Heinza (założyciela firmy BRITA)
i Dyrektor Generalny Grupy BRITA.



Wyzwanie,
które nas
czeka
Nigdy dotąd pojedynczy człowiek – czyli każdy

i każda z nas – nie miał aż tak dużego wpływu

na otaczający nas świat.

 
Przed nami wiele wyzwań i wiemy, że nie

jesteśmy w stanie poradzić sobie z nimi

wszystkimi. Misją firmy BRITA jest zadbanie

o zrównoważoną przyszłość poprzez walkę z

kryzysem klimatycznym, ograniczanie ilości

odpadów plastikowych i wprowadzanie

innowacyjnych rozwiązań.

Zmniejszenie wpływu na środowisko   |   Wyzwanie, które nas czeka   |   04



Biznes oparty
na zrównoważonym
rozwoju
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W 1966 roku Heinz Hankammer założył firmę

BRITA, chcąc zoptymalizować jakość wody kranowej

dostępnej dla konsumentów. Od tego czasu firma

rozwija się i ewoluuje, oferując profesjonalne

rozwiązania do filtracji wody, pomagające wydłużyć

czas użytkowania sprzętu gastronomicznego oraz

dystrybutory wody, zapewniające zrównoważoną

alternatywę dla wody w plastikowych butelkach.

 
Rodzinna firma BRITA rozrosła się i ma obecnie

partnerów w 70 krajach na pięciu kontynentach.

Nadal nieustannie analizujemy nasz łańcuch dostaw

i ślad węglowy na każdym etapie działania. Dążymy

do tego, aby działać w sposób zrównoważony.

Dzielimy się osiąganymi korzyściami z naszymi

klientami, aby wywołać pozytywny efekt domina.

BRITA interesowała

się możliwościami

prowadzenia działalności

w sposób zrównoważony

dużo wcześniej niż temat

ten zyskał popularność.

Już w 1992 roku
opracowaliśmy pierwszy

proces recyklingu
wkładów filtracyjnych.

Od tego czasu

koncentrujemy się na

pomiarze i zmniejszaniu

wpływu naszej

działalności na

środowisko.



Szkody wyrządzone przez człowieka w środowisku są

już dobrze udokumentowane. W związku z tym, rośnie

świadomość konsumentów i zainteresowanie

działalnością biznesową prowadzoną odpowiedzialnie

wobec środowiska. 

Wobec zwiększającej się presji na organizacje, od których

oczekuje się aktywnej walki z kryzysem klimatycznym,

ważne jest, aby podchodzić do wdrażania inicjatyw

zrównoważonego rozwoju w sposób strategiczny. 

Warto zacząć od wybrania jednego obszaru, którym

należy się zająć, np. ograniczenie ilości odpadów

plastikowych. Unia Europejska wprowadziła dyrektywę

mającą na celu zmniejszenie zanieczyszczenia plastikiem,

a Australia dąży do tego, aby do 2025 roku wszystkie

opakowania nadawały się do recyklingu*. Ty też możesz

wspomóc te wysiłki, zachęcając osoby ze swojego

otoczenia do wprowadzenia pozytywnych zmian już

teraz. 

„Do 2050 roku w morzu będzie więcej plastiku niż ryb”.**

Małe zmiany
duży efekt
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*GOV.AU, 2021

** www.theguardian.com/business/2016/jan/19/more-plastic-

than-fish-in-the-sea-by-2050-warns-ellen-macarthur

Copyright WDC.

Działania ukierunkowane na zmniejszanie ilości plastiku w środowisku to element naszego
wieloletniego partnerstwa z organizacją Whale and Dolphin Conservation (WDC).

Zaczęliśmy również w Niemczach, na własnym podwórku, organizując osiem akcji sprzątania,
w wyniku których zebraliśmy i usunęliśmy aż 194 worki śmieci.
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To od nas zależy, czy uświadomimy sobie, jakie piętno odciskamy

na naszej planecie i czy podejmiemy działania, aby je ograniczyć.

 Naszym celem jest prowadzenie działalności w sposób bardziej

zrównoważony oraz wspieranie naszych klientów, aby robili to

samo. Dlatego też zdecydowanie dążymy do zmniejszenia śladu

węglowego. Stworzyliśmy nowy wskaźnik wydajności o nazwie

„Wkład w ochronę planety” (Planet Contribution). Będzie on

skutecznie mierzyć pozytywny wpływ używania naszych

produktów na środowisko np. o ile mniej butelek plastikowych

zostanie wykorzystanych, dzięki wyborze przefiltrowanej wody

BRITA zamiast wody butelkowanej. Mierzymy również wpływ

działań naszej firmy w jednostkach emisji dwutlenku węgla.

 Korzystając z usług niezależnej, zewnętrznej, wyspecjalizowanej

agencji zmierzyliśmy ślad węglowy naszego dystrybutora wody

BRITA VIVREAU Top 50.

Ślad węglowy
Pracujemy już nad wieloma projektami, ale dużo pracy jeszcze

przed nami.



Cykl życia
dystrybutorów
BRITA VIVREAU

2. Transport
Podejmujemy działania w celu 
ograniczenia emisji związanych  
z transportem produktów,
poprzez optymalizację decyzji 
zakupowych z myślą o zminimalizowaniu 
odległości pokonywanych przez środki 
transportu.

1. Zakup materiałów
i preprodukcja
Ponad 70% komponentów
naszych produktów pochodzi
od europejskich dostawców, co
przyczynia się do zmniejszenia
ogólnego śladu węglowego tych
produktów.

5. Użytkowanie
przez klienta
Produkty BRITA pomagają naszym
klientom ograniczyć koszty, odpady
i emisję dwutlenku węgla wynikającą
ze stosowania jednorazowych butelek
plastikowych. Dzięki wykorzystaniu
„zielonej” energii elektrycznej użytkownicy  
mogą zmniejszyć ślad węglowy swoich  
dystrybutorów wody BRITA VIVREAU kolejne 5% !

6. Utylizacja
Gdy nasze dystrybutory
wody po wielu latach eksploatacji
osiągną kres swojej żywotności,
są rozmontowywane, a
komponenty są odpowiednio
poddawane recyklingowi.

3. Produkcja
w firmie BRITA
W naszych europejskich
zakładach produkcyjnych w
Niemczech i Wielkiej Brytanii
korzystamy z certyfikowanej
„zielonej” energii elektrycznej,
co oznacza, że większość
naszych pośrednich potrzeb
energetycznych zaspokajamy
dzięki źródłom odnawialnym.

4. Opakowania
Zastąpiliśmy folię bąbelkową i piankę
do pakowania części zamiennych
bardziej przyjaznymi dla środowiska
opakowaniami papierowymi.
Używamy wyłącznie kartonów
wykonanych w 80% z materiałów
pochodzących z recyklingu.
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Ogranicz, użyj ponownie,
recyklinguj
Dzięki całościowemu spojrzeniu na zasoby, z których korzysta Twoja firma, możesz stwierdzić,

że istnieją możliwości ich dalszego wykorzystania. BRITA odgrywa rolę w odpowiedzialnym

zarządzaniu zasobami, a dzięki korzystaniu z naszych dystrybutorów wody Twoja firma 

może zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów. 

Dystrybutory wody BRITA VIVREAU zostały zaprojektowane z myślą o długiej żywotności, 
jednakże znajdujące się w nich wkłady filtrujące muszą być wymieniane w celu 
utrzymaniawysokiego standardu higieny. Już od ponad 25 lat dokładamy szczególnych starań, 
aby konsekwentnie poddawać recyklingowi materiały, z których wykonane są wkłady filtrujące 
PURITY C.

Ograniczamy: Zmniejszyliśmy zużycie wody w naszych fabrykach poprzez ponowne

wykorzystanie szarej wody.

Używamy ponownie: Węgiel aktywny w naszych filtrach produkowany jest z naturalnych

łupin orzechów kokosowych. Nasze produkty są również zaprojektowane z myślą o łatwej

naprawie. Jeśli jakaś część dystrybutora wody ulegnie uszkodzeniuniu nie trzeba wyrzucać

całego urządzenia.

Recyklingujemy: Nasze dystrybutory wody zawierają metale szlachetne i inne materiały,

które można wykorzystać ponownie jako surowce wtórne oraz do wytworzenia nowych

produktów. Uwzględniamy recykling i odzysk energii jako alternatywę dla spalania

termicznego, aby zmniejszyć emisje związane z utylizacją naszych produktów po zakończeniu

okresu ich użytkowania.

Używając

dystrybutora wody

BRITA VIVREAU,

możesz co roku
zaoszczędzić do 86%
CO2eq w porównaniu

z wodą w
plastikowych

butelkach.

Jest to taka sama

ilość, jaka powstaje

podczas ładowania

smartfona ponad

137 000 razy.
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Mniej plastiku
znaczy więcej
Korzystanie ze świeżo przefiltrowanej wody z

dystrybutora BRITA VIVREAU może mieć ogromny

wpływ na ilość odpadów wytwarzanych przez Twoją

organizację. Może również wyeliminować negatywny

wpływ na środowisko, jaki wywiera produkcja i

transport wody butelkowanej. 

BRITA angażuje się w redukcję użycia jednorazowych

opakowań plastikowych. Nasze dystrybutory wody

można wykorzystywać w połączeniu z wysokiej

jakości butelkami wielokrotnego użytku. Jest to

rozwiązanie zgodne z zasadą zrównoważonego

rozwoju, które można dostosować do własnych

potrzeb.

Zmniejszenie wpływu na środowisko   |   Mniej plastiku znaczy więcej   |  10

Ponad 4 miliardy butelek
zastąpionych w ciągu roku 

(dzięki temu, że ludzie piją

wodę filtrowaną BRITA

zamiast wody butelkowanej).

Nasz obecny
wpływ:

= 35-krotna
długość równika

(butelki o pojemności 1 litra

ustawione jedna na drugiej).

= ilość butelek wystarczająca
do napełnienia 15 statków

towarowych
(w oparciu o całkowitą

pojemność w litrach).

x15



Od ponad 25 lat
konsekwentnie

prowadzimy recykling
materiałów

filtracyjnych.
Wymiennik jonowy ze

zużytych wkładów
filtrujących w naszych

dystrybutorach z gorącą
wodą podlega

reaktywacji w naszym
własnym zakładzie

regeneracji i jest
ponownie

wykorzystywany
w produktach BRITA.

Dostawcy
o podobnym
nastawieniu
Wybierając dostawców należy poznać ich

biznes i przeanalizować jaki będzie on miał

wpływ na oddziaływanie Twojej firmy na

środowisko. 

W BRITA oddziaływanie na środowisko

analizujemy w sposób holistyczny, uwzglę- 
 
dniając całą naszą działalność. Podlega ona

ciągłej analizie, aby stwierdzić, gdzie można

wprowadzić zmiany. Na przykład w Wielkiej

Brytanii mamy specjalne „Zielone Zespoły”,

których zadaniem jest promowanie lepszego

zarządzania odpadami. W naszej siedzibie

głównej w Niemczech stosujemy przyjazną dla

środowiska politykę w zakresie samochodów

firmowych – w naszej flocie mamy ponad 20%

samochodów hybrydowych i elektrycznych,

a od 2015 roku stosujemy energooszczędne

technologie w fabrykach w Niemczech,

Włoszech i Wielkiej Brytanii.
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Recykling
w BRITA
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Ograniczenie emisji równoważnej lotom z Frankfurtu do
Nowego Jorku odbywanym co roku.

Albo, mówiąc inaczej, w ciągu roku jest to tyle samo, co
przejechanie zwykłym samochodem z Madrytu do
Moskwy.

Ile drzew?
Będzie potrzeba o 500 drzew mniej, aby zrównoważyć
emisję dwutlenku węgla w ciągu pięciu lat.

Firma zatrudniająca 100 pracowników może
zaoszczędzić 506 kg plastikowych odpadów rocznie,
używając dystrybutora zamiast plastikowej wody
butelkowanej*. Odpowiada to wadze nowonarodzonego
wieloryba szarego.

Wytwarzanie do siedmiu razy mniej CO2 w porównaniu
z wodą butelkowaną.

Jakie korzyści płyną z używania
dystrybutora wody BRITA VIVREAU
zamiast wody butelkowanej?

*Bavarian State Ministry of the Environment and Consumer Protection, 2016



Obniżenie emisji
dwutlenku węgla
Instalacja dystrybutora wody BRITA VIVREAU w Twoim

miejscu pracy to błyskawiczna wygrana. W ciągu zaledwie

jednego roku możesz zredukować emisję CO2 o taką samą

ilość, jaką wytwarza 130 laptopów. Innymi słowy, jest to

tyle samo, co naładowanie smartfona ponad 137 000 razy.

Innym prostym sposobem na
zmniejszenie śladu węglowego

jest zmiana dostawcy na
takiego, który stosuje energię

odnawialną.

 W BRITA wykorzystujemy

w 100% zieloną energię w

procesie produkcji

w Wielkiej Brytanii i Niemczech,

a w naszych magazynach

stosujemy innowacyjne bramy

szybkobieżne, które zmniejszają

koszty energii elektrycznej

i ogrzewania. 

Dzięki prostym krokom, takim

jak korzystanie z usług dostawcy

ekologicznej energii, możesz

zmniejszyć ślad węglowy

swojego urządzenia BRITA

VIVREAU o kolejne 5%.
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Dystrybutor wody
BRITA VIVREAU

= -86% CO2

Roczny bilans CO2:

Woda butelkowana
= 100% CO2

Nasze dystrybutory posiadają również wbudowane

schładzanie z zastosowaniem naturalnego czynnika

chłodniczego, co oznacza, że możesz cieszyć się schłodzoną

wodą bez konieczności stosowania energochłonnych

lodówek.

 W firmie BRITA wdrożyliśmy system zarządzania emisjami

dwutlenku węgla w celu monitorowania i ograniczania tych

emisji, które przyczyniają się do kryzysu klimatycznego.

Naszym celem jest stałe równoważenie nieuniknionych

emisji w procesie produkcji poprzez ciągłe rozszerzanie

inicjatyw i projektów proekologicznych.



Odpowiedzialność
społeczna 
Jesteśmy firmą rodzinną, kierującą się wartościami,

a to oznacza, że istotnym i fundamentalnym

elementem kultury biznesowej i wizerunku firmy

BRITA jest działanie w sposób uczciwy

i odpowiedzialny.

 
Dlatego Grupa BRITA przestrzega uznanych na całym

świecie praw człowieka i odrzuca wszelkie formy

współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi.

W naszym corocznym oświadczeniu przedstawiamy

kroki i środki podjęte, aby zapewnić, że w żadnej

części naszej działalności i łańcucha dostaw nie

dochodzi do wykorzystywania współczesnego

niewolnictwa ani handlu ludźmi.

 
Chcemy, aby nasze dystrybutory wody były

dostępne dla każdego. Dlatego zaprojektowaliśmy

panel łatwego dostępu, który można zamontować

w naszych dystrybutorach. Pozwala on na

korzystanie z dystrybutora osobom wymagającym

udogodnień, dzięki czemu firmy mogą tworzyć

środowisko sprzyjające integracji.
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Co to oznacza
dla Twojej firmy
Dokonywanie zrównoważonych wyborów w Twojej firmie zwiększa  
lojalność wobec marki i prawdopodobieństwo ponownego skorzystania  
z jej produktów lub usług*.

Dzięki współpracy z BRITA można łatwo porównać i wykazać wpływ 
ekologicznych rozwiązań w zakresie wody na działalność firmy,  
jeśli oferuje ona przyjazną dla środowiska alternatywę dla  
jednorazowego plastiku.

Istnieje również wiele innych korzyści dla Twojej firmy:

Lepsze samopoczucie –lepsze nawodnienie organizmu, co pozwala podnosić
wydajność pracy i satysfakcję pracowników.

Kompaktowość i wydajność – dystrybutory wody BRITA VIVREAU zostały
zaprojektowane tak, aby zajmować jak najmniej miejsca; nie ma potrzeby
kupowania, transportowania lub przechowywania drogiej wody
butelkowanej.

Ciągłe doskonalenie – BRITA reinwestuje 4% swoich przychodów w
działalność badawczo-rozwojową, aby jeszcze bardziej udoskonalać swoje
rozwiązania i podnosić ich już wysoką jakość.

Wyjątkowa higieniczność – wysokie standardy i bogate doświadczenie firmy
BRITA gwarantują najwyższe bezpieczeństwo. Rozwiązanie HygienePlus
firmy BRITA zapewnia skuteczną ochronę. Zostało ono opracowa

*CGS, 2019

∙

∙

∙

∙



Wysoka jakość,
zgodna z zasadami
zrównoważonego
rozwoju
Zrównoważone rozwiązania są często postrzegane jako droższe, ale nie
zawsze tak jest. Dzięki zastosowaniu dystrybutorów wody BRITA VIVREAU
firmy mogą zminimalizować swój ślad węglowy, zmniejszyć ilość odpadów,
a także zaoszczędzić pieniądze. 

Przez ponad pół wieku opracowujemy technologie filtracji i uzdatniania
wody, tak aby poprawić jej smak dzięki usuwaniu niepożądanych substancji,
takich jak mikroplastik i chlor, przy jednoczesnym zachowaniu minerałów.
Dzięki produktom BRITA możesz mieć pewność, że otrzymasz doskonałą
wodę – spełniającą najwyższe standardy higieny, jakości i ochrony
środowiska. 

Co więcej, nasze dozowniki mają długą żywotność. Wymienne komponenty
i technologia filtracji pomagają zabezpieczyć urządzenie przed awarią.
W przypadku produktów BRITA możesz mieć pewność co do jakości
made-in-Europe. Wszystkie filtry BRITA VIVREAU są produkowane
w Niemczech, a sam dozownik jest montowany w naszym własnym
zakładzie produkcyjnym.
 Chętnie pomożemy określić potencjalne oszczędności dla Twojej firmy –
wystarczy, że skontaktujesz się z nami w celu uzyskania szczegółowych
informacji.
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Wywieranie
trwałego 
wpływu
Wszyscy mamy możliwość wpływania na otaczający

nas świat. 

Niezależnie od tego, czy chodzi o wyeliminowanie

jednorazowego plastiku, ograniczenie emisji czy

oszczędzanie cennych zasobów, możemy zapewnić sobie

lepszą przyszłość, wprowadzając małe zmiany już teraz. 

W BRITA będziemy nadal koncentrować wysiłki na tym,

aby przyczynić się do zdrowia naszej planety, m.in.

analizując, w jaki sposób możemy w przyszłości

poddawać recyklingowi coraz więcej komponentów

naszych produktów. To pomoże nam jeszcze bardziej

ograniczyć nasz ślad węglowy i ilość odpadów na

składowiskach. 

Jest to wielkie wyzwanie, ale równie wielka jest nasza

siła, kiedy działamy razem.
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       Największym zagrożeniem 
dla naszej planety jest przekonanie, 
że uratuje ją ktoś inny

Robert Swan OBE

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać, jak możemy

pomóc Twojej firmie w osiągnięciu celów.

Nasza podróż ku zrównoważonemu rozwojowi >
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Załącznik
Wszystkie dane dotyczące śladu węglowego zostały zebrane na podstawie

badań naukowych przeprowadzonych przez firmę zewnętrzną. Dane są oparte

na testach urządzenia BRITA VIVREAU Top 50 z rozwiązaniem HygienePlus w

średnim okresie użytkowania produktu przy następującym zużyciu:

• 30 litrów wody wydawanej dziennie z dystrybutora przez 260 dni,

• wykorzystanie szarej energii przy dwukrotnej wymianie filtrów w ciągu roku.
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