
KONE - Leverancier
KONE is gespecialiseerd in het leveren van duurzame liften, roltrappen en automatische deuren. We ontwikkelen oplossingen om de 
doorstroming in gebouwen te verbeteren. Wij zijn continue bezig met het verduurzamen van onze processen en producten en helpen 
hierbij ook onze klanten m.b.t. hun gebouw of installatie.

Paris Proof Commitment

www.parisproof.nl

1 - Ambitie
Eigen kantoren - Om een voorbeeldrol te vervullen, zijn wij als organisatie zelf volledig gehuisvest is Paris Proof panden 
vanaf 2030.
Onze rol in de keten - Vanuit onze core business dragen we bij de gebouwen van onze klanten Paris Proof te maken.
Bij het leveren van producten en diensten geven we de materiaalgebonden emissies mee via 
EPD’s en/of opname in de Nationale MilieuDatabase (NMD).

2 - Transparant
Eigen kantoren - Wij zijn transparant over het energiegebruik van onze eigen (kantoor)panden.
Onze rol in de keten - Wij zijn transparant over de uitstoot per product of per materiaaleenheid. Daarnaast zijn wij ook 
transparant over het energiegebruik van onze producten. Deze zijn terug te vinden in of op onze jaarverslagen, website, 
dashboards voor klanten en in Environmental Product Declarations (EPDs).

3 - Realiseer
Wij zorgen dat onze Paris Proof doelstellingen gerealiseerd worden door het uitvoeren van onze Paris Proof routekaart voor 
onze eigen panden, producten en projecten.

4 - Monitor 
Eigen kantoren - We rapporteren jaarlijks het energiegebruik en de behaalde CO2-reductie van onze kantoorpanden.
Onze rol in de keten - We rapporteren jaarlijks over de CO2 emissies van onze producten volgens Scope 1, 2 en 3

5 - Promoot
Wij tonen leiderschap richting vastgoedeigenaren, vastgoedbeheerders, aannemers, branche en eigen personeel. 
Dit doen we door het publiceren van artikelen en rapporten, het geven van trainingen, KONE heeft BREEAM experts 
in huis en we hebben CO2 Prestatieladder niveau 5. Daarnaast praten we ook met onze klanten over Paris Proof. 
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