Persbericht

Nexans krijgt Singapore Green Building Councilcertificering voor zijn kabelassortiment voor
gebouwen
Eerste certificering door een Green Building Council met betrekking tot bekabeling
(voedingskabels, datakabels en kabels voor fotovoltaïsche systemen)
Brussel, 29 april 2013 – Nexans, wereldwijd expert in de kabelindustrie, is de eerste
kabelfabrikant ter wereld die de felbegeerde Singapore Green Building Council (SGBC)certificering voor zijn kabels voor de bouw in de wacht sleept.
De SGBC speelt een belangrijke rol bij de vastlegging van normen op het terrein van groen
bouwen en in de sector van duurzaamheid, niet alleen in Singapore, maar in de gehele regio
Zuidoost-Azië. De activiteiten van de organisatie staan wereldwijd in hoog aanzien. Deze
certificering is dan ook een belangrijke stap voor Nexans bij de versterking van zijn
wereldwijde positie als leidende leverancier van kabels voor duurzame gebouwen. De
certificering geldt voor kabels voor zowel bedrijfsgebouwen als residentiële bouw.
“SGBC leidt de beweging voor duurzaam bouwen in Singapore en de omliggende regio, en de
leden beslaan de volledige waardeketen van de bouwsector. De certificering van producten
speelt een grote rol bij onze inspanningen voor het opschroeven van de normen voor
bouwproducten. Dit om ervoor te zorgen dat de gebouwen niet alleen een “groen” design
hebben, maar ook worden gebouwd met producten die leiden tot grotere efficiëntie en een
gezondere, veiligere omgeving voor de gebruikers. En die bovendien op milieuvriendelijke
wijze geproduceerd worden,” aldus SGBC President Ng Eng Kiong.
De volgende Nexans-kabels hebben de SGBC-certificering ontvangen: Alsecure Premium 331
en Alsecure Plus 331 – doorgaans gebruikt voor de stroomtoevoer naar kritische
brandbeveiligingsinstallaties als noodverlichting, alarmsystemen en branddetectie; LANmark
6A- en LANmark 7A-datakabels voor de fysieke infrastructuur van hoogwaardige systemen;
ENERGYFLEX-kabels, gebruikt in fotovoltaïsche (PV) systemen.
Voor de SGBC-certificering zijn de groene eigenschappen van de Nexans-kabels aan een
grondig onderzoek onderworpen. Hierbij zijn zowel de toegepaste materialen als het
productieproces onder de loep genomen met betrekking tot efficiënt gebruik van resources,
technische innovaties en uitstekende Environmental Quality Management (EQMS)systemen.

De materialen van de Nexans-kabels zijn halogeenvrij. Dit betekent dat ze in geval van brand
geen giftige en corrosieve gassen uitstoten. Een ander kenmerk van de kabels is een lagere
rookontwikkeling vergeleken met de oudere modellen PVC-geïsoleerde kabels. Bovendien
zijn de kabels brand- en vlamvertragend, waardoor de verspreiding van het vuur wordt
vertraagd en er dus kostbare tijd voor de evacuatie en brandbestrijding wordt gewonnen.
Dankzij de ISO 14001-certificering kan Nexans ook zijn uitstekende kabelproductieproces
aantonen. Daarnaast kon Nexans als een van de eerste fabrikanten de gekwantificeerde
mileubelasting van zijn producten gedurende hun volledige levenscyclus specificeren.
“Het is de eerste keer dat er zo veel aandacht wordt besteed aan de essentiële rol die kabels
kunnen spelen voor bouw- en constructiebedrijven, leveranciers en consultants bij het
behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen voor gebouwen. We vinden dit initiatief dan
ook fantastisch,” vertelt Charlotte Ingold, Sustainable Development Marketing Manager,
Nexans Distributors & Installers Europe. “Duurzaamheid staat centraal bij alle activiteiten
van Nexans en met deze certificering onderscheidt Nexans zich nog meer op de markt voor
duurzaam bouwen: dit vormt een echt voordeel voor onze klanten. Wij zijn bijzonder blij met
deze belangrijke erkenning van de Singapore Green Building Council”, vertelt Johnny Low,
Sales Development Manager Building – FR Cable Solution, APAC.
Over Nexans
Met energie aan de basis van haar ontwikkeling biedt Nexans, wereldwijd expert in de kabelindustrie, een
uitgebreid gamma kabels en kabeloplossingen. De Groep is een wereldspeler in de energietransmissie en distributie, de industrie en de bouw. De oplossingen van Nexans dienen tal van marktsegmenten: van energieen telecomnetwerken, over energiebronnen (zonne- & windenergie, petrochemie) en mijnbouw, tot de
transportsector (scheepsbouw, lucht- en ruimtevaart, spoorwegen, de automobielsector en automatisering).
Als verantwoord industrieel bedrijf integreert Nexans duurzame ontwikkeling in haar wereldwijde en
operationele strategie. Zij verbetert voortdurend producten, oplossingen en diensten, stimuleert de
ontwikkeling, betrokkenheid en klantgerichtheid van haar medewerkers en introduceert veilige industriële
processen met beperkte milieubelasting. Dergelijke initiatieven plaatsen Nexans in het middelpunt van een
duurzame toekomst.
Met een industriële aanwezigheid in 40 landen en commerciële activiteiten wereldwijd biedt Nexans werk aan
25.000 mensen en realiseerde in 2012 een omzet van bijna 7,2 miljard euro. Nexans is genoteerd op de beurs
van NYSE Euronext in Parijs, compartiment A.
Meer informatie op www.nexans.be
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