Ospa, iklim açısından nötr, sektördeki ilk
üreticidir!

Uzun yıllardır iklimin korunması konusunda öncülük ediyoruz. 1 Ocak 2021'den bu yana
iklime olan bağlılığımızı önemli ölçüde artırdık. Büyük bir başarıyla: Ospa, sektörde tamamen
iklim nötr olan ilk şirkettir.
10 yılı aşkın bir süredir yüzme havuzları için enerji tasarruflu su arıtma tesislerinin
geliştirilmesine odaklanmıştır. BlueControl® kontrol sistemimizin yanı sıra enerji için optimize
edilmiş filtre sistemlerimiz ve pompalarımız ile mükemmel sonuçlar elde ettik. Buna ek olarak,
Ospa-BlueClear® dezenfeksiyonumuz gerekli kimyasalı % 75'e kadar azaltı ve bu da Ospa su
kalitesine önemli ölçüde iyileştirdi.
Ürünlerimizin üretimi de enerji gerektirdiğinden, erken aşamada çok sayıda enerji tasarrufu
önlemi aldık. Petrolden doğal gaza dönüşüm ve elektrik talebimizin yaklaşık % 30'unu
oluşturan şirket içi PV sistemimizle, CO2 emisyonları zaten yılda yaklaşık% 15 oranında
azaltılmıştır. Yenilenebilir kaynaklardan elektriğe geçişin tamamlanmasıyla 2021'den itibaren
%10 daha azaltacağız. Bunların hepsi daha fazla enerji verimliliğine yönelik önemli
adımlardır. Ancak bir üretim şirketinde, tüm enerji kullanımından kaçınmak mümkün değildir.

"Bugün herkes küresel ısınmadan ve bu bağlamda karbon ayak izinden
bahsediyor. Haklı olarak, düşündüğümüz gibi. Ama sadece konuşmak artık yeterli
değil. Harekete geçme zamanı."
Michael Pauser, CEO Ospa Yüzme Havuzu Teknolojisi

Paris iklim zirvesinin iklim hedeflerine ulaşmak ve küresel ısınmayı durdurmak, vatandaşların
ve işletmelerin de taahhüdünü gerektirir. Eylemlerimizin sorumluluğunu almalıyız ve bunun
için gerekli parayı yatırmaya hazırız.

Bu nedenle şirketimiz Ospa enerji tüketimini CO2 sertifikaları ile dengeleyerek 1.1.2021'den
itibaren iklimi nötr hale getirmeye karar verdi.
Somut olarak, bu her şeyden önce kendi karbon ayak izimizi tanımlamak anlamına geliyordu.
Bu amaçla sürdürülebilirlik şirketi "Focus Future"ı danışmanlığımıza getirdik. Birlikte,
şirketimizin sera gazı emisyonlarına şeffaf bir genel bakış sağlayan bir bilanço ürettik.
Belirlenen değerlere dayanarak ve karşılık gelen miktarda iklim sertifikası satın alarak, Ospa
nihayet iklim nötr olarak yerleştirildi ve resmi olarak "iklim nötr bir şirket" olarak ödüllendirildi.

"Ancak gönüllü emisyon azaltımlarıyla iklim değişikliğiyle etkili bir şekilde mücadele
edebileceğimizi fark ettik. Bu doğrultuda eylemlerimizi yönlendiriyoruz."
Stefan Pauser, CEO Ospa Yüzme Havuzu Teknolojisi

Desteklenen iklim koruma projelerini seçerken, sadece CO2 tazminatına dikkat etmedik,
Birleşmiş Milletlerin 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin tamamını dahil ettik. Projelerin
desteklendiği ülkelerde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek, yerel halkın yaşam koşullarını
iyileştirmek ve böylece daha çevreci bilinçli hareket etmelerini sağlamak istedik. İklim
tarafsızlığının bir parçası olarak, Peru'da Doğrulanmış Karbon Standardı'nın egemenliği
altında sertifika almış bir orman projesinin yanı sıra Uganda'da Birleşmiş Milletler'in
egemenliği altında CER tarafından onaylanmış bir su projesini destekliyoruz.
Ospa, sektöründeki ilk CO2nötr üretim şirketi olarak sadece bir öncü değiliz "Kalkınma ve
İklim İttifakı"na katılarak uzun vadeli bir sürdürülebilirlik politikasına da bağlıyız.
Ospa enerji konsepti hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

