SAJTÓKÖZLEMÉNY
Királyegyháza, 2022. július 29.

ZÖLD ÉPÍTKEZÉSEK ELKÖTELEZETTJE A LAFARGE
A jövő irodájának előfutáráról, a budapesti MOL Campus épületről köztudott, hogy
építtetői a fenntartható építkezés mellett tették le voksukat. A zöld koncepció az
építőanyagok szintjén is tetten érhető: a betonfelületekhez a LAFARGE
környezetbarátabb termékét is felhasználták.
A zöld megoldások elsődleges fontosságúak voltak a megvalósítás során. Az épület a legtöbbet
hozza ki környezetéből, így nem csupán fenntartható megoldást, de mind Budapest, mind
Magyarország számára új viszonyítási alapot is kínál. A MOL Campus célja, hogy megőrizze a
kapcsolatokat egy olyan városi közösségben, ahol az emberek gyalog vagy kerékpárral
érkeznek munkahelyükre. Az épületben tartózkodók közvetlen kapcsolatot teremthetnek a külső
környezettel, a tiszta levegővel, a természetes fénnyel és a panorámával is. Az építtetők célja,
hogy az épület elnyerje a LEED és a BREEAM minősítést is.
Közeleg az átadás időpontja, a 28 emeletes 143 m magas épületet közel 2500 MOL
munkavállaló veheti majd birtokba.
“Büszkék vagyunk rá, hogy az alacsonyabb ökológiai lábnyommal rendelkező cement
termékeinkkel hozzájárulhattunk az egyedi műszaki megoldásokkal kivitelezett és a
fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vevő gigantikus építkezéshez. Az általunk
szállított cement termékekkel szemben alapvető követelmény volt a nagy nyomószilárdság, a
gyors kötési idő, a csekély repedési hajlam és a kémiai hatásokkal szembeni ellenállás,
mindamellett, hogy a gyártásuk során alacsony legyen a fajlagos nettó CO2 kibocsátás.
Termékeinket elsősorban az alaplemez és teherhordó szerkezetek készítéséhez használták,
CEM II/A-S 42,5 R típusú királyegyházai cementből 9 tonna, míg a CEM III/A 32,5 R típusból
pedig 10 tonna került felhasználásra.” – nyilatkozta Putler Csaba a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. Értékesítési igazgatója.
A LAFARGE Cement Magyarország Kft., a hazai építőipar egyik meghatározó építőanyag
gyártójaként kiemelt figyelmet fordít a környezet megóvására és védelmére. Fenntarthatósági
törekvéseivel összhangban a felhasznált termékek megfelelnek a modern kor elvárásainak. A
LAFARGE 2050-re meghatározta a karbonsemleges üzemelést, azaz a vállalat célja a nettó
szénsemleges működés elérése.
A LAFARGE egy olyan fenntartható világ építésében elkötelezett, amely az emberek és a
környezet számára is élhetőbb. Ösztönzi a zöld építkezéseket, támogatja a helyi közösségeket,
rugalmasan áll hozzá ügyfeleinek egyedi igényeihez.
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MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK
LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT.
Az építőipar számára egyedi megoldásokat kínáló LAFARGE Cement Magyarország Kft. közel 150 főt foglalkoztat,
2021-es nettó értékesítési árbevétele több mint 28 milliárd forint. A LAFARGE egy cementgyárat üzemeltet
Királyegyházán és egy agyag- és mészkőbányát Bükkösdön. A Királyegyházi Cementgyár az elérhető
legmodernebb technikával 2011 óta üzemel, mára hazánk egyik meghatározó építő-alapanyag gyártójává vált.
Célja partnerei és végfelhasználói igényeinek teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű
cementtermékekkel – mind ömlesztett, mind zsákos formában. Szakmai tevékenységéért 2019-ben Business
Superbrands díjban részesítették. A környezetvédelem és a körkörös gazdaság megvalósítása érdekében tett
intézkedéseit legutóbb Energiahatékony Vállalat Díjjal (2019) ismerték el. A LAFARGE számára fontos továbbá a
helyi közösség támogatása, amelyet elsősorban önkéntes programokkal és a „Közösségi Érték Program”
pályázatával valósít meg.
További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon.
HOLCIM CSOPORT
A Holcim az emberiség és a bolygó jövőjének fejlődését építi. Az innovatív és fenntartható építési megoldások
globális vezetőjeként a Holcim zöldebb városokat, okosabb infrastruktúrát és magasabb életszínvonalat tesz
lehetővé világszerte. A Holcim stratégiájának középpontjában a fenntarthatóság áll, amellyel célja a szénsemleges
vállalati működés elérése. A vállalat sikerének középpontjában az emberek és a közösségek állnak. A körkörös
gazdaság vezetője azáltal, hogy világelső az újrahasznosítás területén, mindezt teszi a kevesebből többet elv
alapján. A Holcim mögött az építőipar legmegbízhatóbb márkái állnak világ szinten, mint például az ACC, az
Aggregate Industries, az Ambuja Cement, a Disensa, a Firestone Building Products, a Geocycle, a Holcim és a
LAFARGE. A Cégcsoport 70.000 munkavállalójával az emberek és a bolygó jövőjének építése mellett elkötelezett
négy üzleti szegmensben: Cement, Transzportbeton, Adalékanyagok, Megoldások&Termékek.
További információ a www.holcim.com oldalon érhető el.
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