Informacja prasowa
ArcelorMittal pierwszą w branży hutniczej firmą wyróżnioną etykietą jakości
i zrównoważonego rozwoju ECCA Premium® za produkty ze stali powlekanej
do zastosowań zewnętrznych
Paryż, 23 lutego 2014 r.
Na początku bieżącego roku największy na świecie producent stali powlekanej, firma ArcelorMittal,
otrzymała po raz pierwszy etykietę Jakości i Zrównoważonego Wytwarzania ECCA Premium®.
Etykieta ECCA PREMIUM® jest gwarancją jakości i zrównoważonego wytwarzania produktów ze stali
powlekanej przeznaczonej do zastosowań zewnętrznych. Stowarzyszenie ECCA (Europejskie
Stowarzyszenie Powlekania Ciągłego) opracowało etykietę, aby odróżnić wysokiej jakości produkty
spełniające wymogi norm europejskich od importowanych produktów o niższej jakości.
Dla klientów, deweloperów i konstruktorów w sektorze budowlanym etykieta Jakości i Zrównoważonego
wytwarzania ECCA PREMIUM® oznacza liczne korzyści, w tym:
• Estetyczny wygląd przez długi czas oraz trwałość kolorów: określona i minimalna grubość
warstwy malarskiej, koniecznej do zagwarantowania trwałego piękna budynku.
• Trwałe elewacje budynków - solidne i odporne na warunki atmosferyczne: optymalnie dobrana
grubość powłoki metalicznej chroni właściwe podłoże stalowe.
• Kreatywny design umożliwiający tworzenie złożonych i oryginalnych form: elastyczność
i przyczepność farby to kluczowe cechy gwarantujące bezproblemową obróbkę.
• Zrównoważona produkcja: stal stosowana w produktach wytwarzana jest w sposób bezpieczny
i przyjazny dla środowiska; bez udziału metali ciężkich czy też substancji wzbudzających
szczególnie duże obawy (według rozporządzenia REACH), co oznacza, że etykieta ECCA
Premium® dołącza do rodziny znaków budownictwa ekologicznego.
Certyfikat otrzymały Granite® Standard, HD, HDS, HDX, Deep Mat i Flex, które produkowane
są w naszych belgijskich zakładach w Liège.
Jesteśmy bardzo dumni z tej pierwszej certyfikacji, mówi Sake Van Gils, dyrektor zarządzania
asortymentem produktów dla przemysłu. To praca zespołowa i chciałbym pogratulować
w szczególności członkom zespołów odpowiedzialnych za jakość i produkcję, którzy wykonali świetną
robotę.
Proces certyfikacji jest przeprowadzany przez niezależne jednostki, zaś po jej otrzymaniu, etykieta
ECCA PREMIUM® może być nanoszona na każdy produkt z tej linii.
Etykieta Jakości i Zrównoważonego wytwarzania ECCA PREMIUM® przyznana ArcelorMittal
potwierdza nasze zaangażowanie w dążenie do doskonalenia produktów przeznaczonych dla sektora
budowlanego. Podjęliśmy już działania, aby zapewnić certyfikację dla całej gamy naszych produktów ze
stali powlekanej przeznaczonej do zastosowań zewnętrznych, mówi Jérôme Guth, dyrektor ds. rozwoju
działalności w sektorze budowlanym.
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O ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego
przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje się najnowocześniejsza w Europie
walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady
Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad
11 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 14 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich,
specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego.
Przez 10 lat obecności w Polsce firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała ponad 5 mld złotych, unowocześniając każdy
etap produkcji. Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc., znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zmniejszyła emisję CO2 o 25 proc., dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla środowiska. Firma
jest jedynym w Europie i jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m.
ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne programy edukacyjne,
ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych 10 lat firma przeznaczyła na te cele 12 mln złotych.
Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com
O ArcelorMittal
ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach z zakładami zlokalizowanymi w 20 z nich.
Kierując się filozofią bezpieczeństwa produkcji, zrównoważonej produkcji stali, firma jest liderem we wszystkich czołowych
sektorach rynku stali, w tym motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą
pozycję w obszarze badań i rozwoju, jak również posiada rozbudowaną sieć dystrybucji.
Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność
w sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników oraz kontrahentów firmy, a także troszczy
się o społeczności lokalne, wśród których działa.
Stal jest dla ArcelorMittal materiałem życia, jako że z niego tworzone są podstawy współczesnego świata: od linii kolejowych,
przez samochody, po pralki. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań koncepcyjnych, dzięki którym
produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.
ArcelorMittal jest jednym z pięciu największych producentów rudy żelaza oraz węgla metalurgicznego, a działalność górnicza
stanowi istotną część strategii wzrostu firmy. Posiadając zróżnicowane pod względem geograficznym złoża rudy żelaza oraz
węgla, firma jest strategicznym dostawcą zarówno dla własnej sieci hut stali, jak i dla rynku zewnętrznego. Pomimo, że huty
ArcelorMittal są kluczowymi klientami, to jednak popyt na rynku zewnętrznym wzrasta wraz z rozwojem firmy.
W 2014 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 79,3 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 93,1
milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 63,9 miliona ton.
ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT),
Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS).
Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com

O ECCA
Od utworzenia w roku 1967 ECCA - Europejskie Stowarzyszenie Powlekania Ciągłego - jest głosem sektora powlekania
ciągłego (stali powlekanych) w Europie. Stowarzyszenie zrzesza ponad 120 firm członkowskich działających na tym rynku
- firm zajmujących się powlekaniem stali/aluminium oraz ich dostawców.
Celem ECCA jest promowanie wykorzystania stali powlekanych, dostępnych w kręgach lub arkuszach, jako produktów
wykonanych metodą przyjazną dla środowiska, efektywną kosztowo i zapewniającą wysoką jakość wykończenia.
Więcej informacji dotyczących etykiety znaleźć można na stronie www.eccapremium.com

