PRODUKTY

Technologia RCI —
ekologiczne rozwiązanie
dla obiektów biurowych
W naszym społeczeństwie można
zauważyć wzrost świadomości
ekologicznej. Przejawia się
on intensywnym rozwojem
koncepcji zrównoważonego
budownictwa. Głównym celem
takiego budownictwa jest
ograniczenie całościowego
(negatywnego) wpływu budynku
na środowisko naturalne oraz
zdrowie człowieka.
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