
SUSTENABILITATE

the SMART WAY!



Grijă pentru mediu

Sustenabili încă de la început, cele mai bune lucruri vin din cele mai bune surse, ne asigurăm că
materiile prime folosite de Kuma Romania sunt sustenabile.  Se caută în permanenţă materiale
de calitate și surse alternative pentru a reduce impactul asupra mediului.

Furnizorii Kuma îndeplinesc cerințele legate de mediu, de grijă față de angajați și împreună
dezvoltăm noi oportunităţi.

KUMA respectă legislaţia din domeniul deșeurilor industriale și menajere și realizează lunar
raportările privind gestionarea deșeurilor.

Vrem să fim siguri că tot ce contribuie la realizarea produselor noastre este sustenabil – inclusiv
ambalajul. Încă din 2009, am trecut pe agenda noastră de priorități ambalajele prietenoase cu
mediul.

Ne ghidăm după principiul ”Evită, redu, refolosește și reciclează”.
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Suprafețe care se pot repara și refinisa

Suprafețele produselor KUMA pot fi reparate sau reșlefuite
pentru a avea aspect de nou chiar si dupa mulţi ani de
utilizare, fapt ce prelungește durata de viață a produsului.
Astfel, KUMA ajută la protejarea mediului.

Produse de calitate înaltă, sigure și durabile

Lavoarele si blaturile KUMA sunt produse de calitate
înaltă,  sigure și cu o durată de viaţă mare - durata medie
de viață în condiții normale de utilizare este de 20 de ani

conform certificatului de conformitate, ceea ce
reprezintă o economie de resurse pe termen lung și în

același timp grijă faţă de mediu.
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Produsele KUMA au în compoziţie până la  80% conținut de piatră naturală:  MARMURĂ, GRANIT,
QUARTZ
Materialele naturale folosite sunt de cea mai bună calitate, aprovizionate din proximitate, toate având
certificate de calitate și conformitate. 

Testăm și introducem în procesul de producție materie primă reciclată, de exemplu rășini care au
eticheta Eco-Label, ca și soluție în obținerea de produse sustenabile. Creștem cantitatea de material
natural din compoziția produselor KUMA prin folosirea de rășini cu vâscozitate redusă, care permit
mărirea conținutului de piatră naturală.

Materiale naturale 

Aprovizionarea materiilor prime din România și Europa

Aprovizionarea cu materie primă și materiale se face local, din România și proximitate (ţări europene)
pentru a minimiza amprenta de carbon. 
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Materiale reutilizabile - deșeurile sunt reciclate și încorporate în noi produse

Deșeurile de compozit pot fi reciclate și folosite la turnarea de noi produse (console pentru proiecte, pavele de gradină, ghivece)

Reducerea cantității de produse auxiliare chimice - prin reciclarea acestora

Prin instalarea unităților de reciclare a agenților
de curățare folosiți în procesul de fabricație,
consumul este redus la jumătate.
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Soluții de ambalare reutilizabile și reciclabile

 MĂSURI:

 KUMA urmărește să reducă permanent impactul asupra mediului al soluțiilor de ambalare folosite, prin măsuri concrete, cum
sunt reutilizarea paleților și utilizarea de carton reciclat.

- Reducerea masei lavoarelor prin proiectare, folosind matrițe inteligente 
- Reducerea materialelor folosite pentru ambalare
- Optimizarea modului în care stivuim lavoarele pe paleți, pentru a ocupa mai puțin spațiu în timpul transportului

Înălțimea cutiilor a fost redusă de la H20-22 cm la H17.5 cm-realizându-se o economie de material de aprox.12%, crescând astfel
numărul de lavoare/cutii per paleți și maximizând cantitatea de lavoare per transport.  6

 Toate acestea concurează la scăderea emisiilor de carbon în timpul distribuției. 

Începând cu martie 2022, au fost înlocuite elementele de susținere din polistiren cu colțare de carton reciclat.



Sustenabilitatea nu înseamnă doar economii de resurse.
Mari jucători din piață – distribuitori de obiecte sanitare, au mizat în dezvoltarea companiilor pe ipoteza că pot cumpara
mai ieftin din țări cu regimuri autoritare.

Sustenabilitatea poate fi gândită si investind/achiziționând din țări care respectă legile și democrația, crescând costurile
cu câteva procente, dar stabilitatea contează mai mult decât prețul – o lecție învățată în contextul actual geopolitic. 

„Pentru a avea o lume sustenabil prosperă, trebuie să o facem mai sigura”.
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Grijă pentru angajați

DIVERSITATE: Kuma este un angajator cu șanse egale. Codul nostru de conduită detaliază angajamentul nostru de a depune eforturi pentru o cultură de grup
nediscriminatorie bazată pe valorile noastre. Căutăm să ne bazăm pe talentele forței noastre de muncă globale, fără a ține cont de sex, rasă, origine etnică sau națională,
stare civilă, sarcină, statut parental, orientare sexuală, reatribuire de gen, apartenență la sindicat, vârstă, religie sau convingeri, afiliere politică sau handicap.

TALENT, CARIERE, EDUCAȚIE ȘI FORMARE: Am căutat, în mod proactiv modalități de a păstra
cunoștințele de specialitate ale forței noastre de muncă de a crește competențele și performanțele.
În ultimii 23 de ani, fluctuația de personal s-a situat sub 5% - ceea ce ne recomandă ca un angajator
serios.

BUNĂSTAREA ANGAJAȚILOR : De mulți ani, ne dezvoltăm capacitatea de a susține bunăstarea
fizică și mentală a tuturor angajaților prin sfaturi nutriționale, informări despre “cum să trăiești
frumos”, verificăm  starea de sănătate anual conform legislației muncii în vigoare.

În 2019 s-a introdus Instruirea  de prim ajutor pentru  o parte din angajații Kuma.

CULTURA  ORGANIZAȚIONALĂ: 
Valorile KUMA au fost explorate în profunzime prin training-uri cu firme de profil, specializate,
întărind echipa, învățându-i să coopereze și să găsească soluții. 

KUMA respectă standardele de muncă și sociale, folosește practici comerciale și de funcționare corecte în raport cu toate părțile implicate: angajați, clienți,
furnizori, instituții de stat.

Practici sociale și comerciale etice
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Satisfacția adusă clienților de către KUMA, prin activitatea desfășurată și produsele și serviciile oferite, se situează la nivel
ridicat. 
Satisfacţia medie a clienților KUMA evaluată anual a fost în 2022 de 92%, la același nivel cu 2021 și superioară anilor anteriori.

Relația cu clienții

Calitatea produselor. Clientii au evaluat calitatea ca fiind una superioară, iar nivelul
neconformităților înregistrate a fost unul redus (<1% din Cifra de afaceri anuală/semestrială)

Design-ul și tehnologia care permit obținerea de produse customizate

Capacitatea KUMA de a răspunde nevoilor clienților prin soluții tehnice optime, dar și
printr-un răspuns rapid la cerințele acestora 

Grija pentru mediu si oferirea de produse sustenabile: decizia implementării certificării BES
6001, standard care va garanta cresterea sustenabilității proceselor de producție si ale
produselor KUMA.

FACTORI CARE IMPACTEAZĂ
ACEST PROCENT:
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Una din cerințele clare ale standardului ISO 9001:2015 se referă la evaluare, selecția și monitorizarea furnizorilor. 
Utilizarea unor furnizori de valoare reprezintă unul din elementele cheie ale succesului organizației pe termen lung, în termeni de
calitate a produselor  și serviciilor furnizate către client, precum și pentru optimizarea costurilor organizației  și prețurilor produselor.

Relația cu furnizorii

CE URMĂRIM:

Alegerea de furnizori care păstrează calitatea constantă, la nivel înalt, si nu înregistrează deviații majore de la
termene sau preț.

KUMA a urmărit să scurteze lantul aprovizionării, precum și timpul necesar aprovizionării, prin orientarea
către piața locală și europeană.

Reducerea costurilor de transport - KUMA alege furnizori din proximitate, pentru costurile reduse de
transport și reducerea poluării - a amprentei de carbon.
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Relația cu comunitatea
 

Colaborăm cu comunitățile locale pentru a ajuta la prevenirea sau reducerea riscurilor și a impactului direct sau indirect care
rezultă din activitățile noastre.
Pentru a asigura un proces transparent al relațiilor cu comunitatea, respectăm legislația română & europeană cu privire la mediu, la
sănătatea ocupațională, achităm taxele la bugetul local și angajăm salariați din comunitatea locală.

Compania Kuma se implică în viața socială a comunității prin diverse sponsorizări. 
Unele dintre acestea se referă la spitalele din proximitate, care au nevoie de modernizări în băile saloanelor sau în băile publice. 

Sponsorizari realizate în 2022:

Sponsorizări
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NR CRT DATA
SPONSORIZĂRII CONTRACTE SPONSORIZĂRI

1
 

18.05.2022
  

 CONTRACT SPONSORIZARE ASOCIATIA MEDIA 10 MARINA ALMĂȘAN-
Lansare carte despre Danemarca 

2
 

18.08.2022
  

CONTRACT SPONSORIZARE PENTRU UCRAINA - BETTERPLACE.ORG

3
 

16.12.2022
  

CONTRACT SPONSORIZARE ASOCIAȚIA NEW ODYSSEY - Copii cu autism
 



Investiții KUMA în energie verde

Preocuparea KUMA este reducerea pe termen lung a costurilor operaționale
cu energia electrică și a impactului asupra mediului.

KUMA a investit într-o centrală fotovoltaică autoconsum, cu o putere de 0,2 MW-
devenind prosumator-din oct.22; este o prima fază –instalând 400 de module
fotovoltaice pe o suprafață de 1200 mp. Vor urma alte 2 investiții în 2023-2025 pentru
o putere de 0,4 MW.

CONSUMURI 
ENERGIE ELECTRICĂ 

2021-2022
 

SEMESTRUL 1

12*Următorul raport de  calcul emisie CO2 per Kg produs turnat va fi publicat la data de 1 iunie 2023 pentru întregul an 2022.

Raport amprentă de CO2



www.kumaromania.ro

https://www.kumaromania.ro/

