SMALL
GREEN
STEPS
CZYLI KRÓTKI
PRZEWODNIK:
JAK ŻYĆ EKO
W NOWYM DOMU

„Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy
od każdego, na pozór
niewielkiego, ludzkiego
działania, zależy
od każdego z nas.”
Florian Plit - polski profesor
nauk o Ziemi, prezes Polskiego
Towarzystwa Geograficznego

Witaj w nowym domu!
Oby spełniały się tu Twoje
marzenia o bezpiecznym
i zdrowym życiu.
My otworzyliśmy im
drzwi, a teraz zachęcamy
Ciebie i pozostałych
mieszkańców do realizacji
naszej strategii
– Small Green Steps.

W nowym mieszkaniu zapraszamy
Cię do podążania zieloną ścieżką
Small Green Steps. Pokażemy
Ci podstawowe kroki - małe dla
człowieka, wielkie dla środowiska.
Wykonując proste czynności
w różnych pomieszczeniach
i poza domem, możesz
skierować się w stronę
ekologicznego stylu życia.

Podejmij wyzwanie
Small Green Steps!
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Nie wyrzucaj baterii do zbiorczego pojemnika na odpady.
Zorganizuj pojemnik na zużyte baterie w przedpokoju.
Zbieraj je, a później bezpiecznie wyrzuć do specjalnego pojemnika
(np. w sklepie z elektroniką).

Przedpokój
Pierwsze Small Green Steps stawiamy już w przedpokoju
i poza domem. Wjechałeś windą? Zamontowaliśmy ją
z myślą o wygodzie. Natomiast z myślą o środowisku
i Twojej kondycji zbudowaliśmy schody. Wzmacniaj
nogi, żeby móc postawić więcej Small Green Steps!

Głowa do góry! Czym oświetlasz przedpokój?
Żarówki LED to oszczędność energii i pieniędzy.
Lepiej dla środowiska i Twojego portfela.
Wychodzisz na zakupy? Zabierz ze sobą torbę
materiałową wielokrotnego użytku. +10 do stylu.
+100 dla środowiska.
Przed wyjściem zrób listę zakupów. Dzięki
temu kupisz to, co potrzebne. Pamiętaj, by
na zakupach: unikać plastikowych opakowań,
kupować produkty na wagę, wybierać takie
opakowania, które łatwo segregować.
Do pracy znów autem? A może dziś spacerem,
tramwajem lub rowerem? To czysta przyjemność
i Twoje pierwsze kroki w kierunku zmniejszenia
swojego śladu węglowego, także dla planety.

DOWIEDZ SIĘ, CO POWSTAJE Z
RECYKLINGU!
•

Papier i tektura --> ponad 5000
różnego rodzaju produktów

•

600 puszek aluminiowych --> rower

•

60 butelek PET --> bluza

•

1 tona bioodpadów --> do 200
metrów sześciennych biogazu

Kuchnia
Czas na ekologiczną rewolucję w Twojej nowej kuchni.
Co możesz zrobić, by i w tej przestrzeni wprowadzić
dobre nawyki? Zacznij od pojemników na odpady.
Pamiętaj, żeby oddzielać:
szkło

tworzywa sztuczne

papier i tekturę

bioodpady

odpady zmieszane
Dzięki segregacji odpady stają się surowcami wtórnymi
i mogą być wykorzystane w procesie recyklingu.
Poznaj oficjalne wskazówki dotyczące
segregacji odpadów w Polsce
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Kuchnia
Kuchenne Small Green Steps – zainspiruj się i działaj
ekologicznie!
Pij wodę z kranu zamiast z butelek PET. Wodę
z kranu możesz dodatkowo przefiltrować lub
przegotować.
Stosuj tryb EKO w zmywarce i unikaj ręcznego
mycia dużej liczby naczyń.
A+++

Sprzęt AGD tylko z plusem. Postaw na sprzęty
najwyższej klasy oszczędności energetycznej
– od A+ do A+++.
Ocet, woda i olejki eteryczne to wielka trójka,
która z powodzeniem zastąpi detergenty.
Nie dość, że skutecznie wyczyści zabrudzenia na
płaskich powierzchniach, to jeszcze odświeży
zapach w kuchni.
Unikaj marnowania żywności. To, co dziś
zostanie z gotowania, wykorzystaj jutro!

Zamrażarka świeci pustkami? Zużywa wtedy
ogromne ilości prądu. Staraj się zawsze w niej
coś przechowywać.
Nie wyrzucaj pojemników, które możesz
ponownie użyć.
Ścierki pierz i używaj ich ponownie, zamiast
wyrzucać i wymieniać na nowe.
Ręczniki papierowe zastąp ściereczkami
z mikrofibry.

ZMARNOWANE JEDZENIE TO ZMARNOWANE
ZASOBY
Statystyczny Polak marnuje rocznie 274 kg
żywności. Dużo, prawda? Teraz pomyśl o tym, że
do wyprodukowania jednego hamburgera przemysł
zużywa 2500 litrów wody, kromka chleba pochłania
łącznie około 40 litrów w procesie produkcji,
a filiżanka kawy aż 140 litrów wody.
Gotuj i kupuj tyle, ile potrzebujesz. Niedojedzony
obiad odłóż na później.
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Zamiast płatków kosmetycznych jednorazowego użytku stosuj
bawełniany materiał lub mikrofibrę.

Łazienka
Łazienka to miejsce, gdzie możesz lepiej korzystać
z wody i ogrzewania – z korzyścią dla planety.
Oto kilka prostych EKO kroków. Wykonaj przynajmniej
część z nich, a dołożysz swoją cegiełkę do ochrony
środowiska.
Nie szczotkuj zębów przy odkręconym kranie.
Częściej wybieraj prysznic zamiast kąpieli.
Wybierając pralkę, zwróć uwagę na jej parametry
dotyczące zużycia wody i prądu.
Wybieraj modele spłuczek oferujące dwa tryby
spłukiwania i spłukuj mniejszą ilością wody.
Nie marnuj wody pod prysznicem. Zakręć ją,
jeżeli w danej chwili jej nie potrzebujesz.

OCET

Zmniejsz temperaturę grzejnika w łazience.
Pamiętaj o naturalnych alternatywach dla
detergentów: soda – postrach każdego brudu,
ocet – pogromca kamienia i osadów.

Salon
Salon, czyli najbardziej reprezentacyjne miejsce
w domu. Warto zachowywać się tu elegancko również
wobec środowiska.
W stylowym salonie zwróć uwagę na:
Oświetlenie LED ogólne i meblowe – to
zdecydowanie najbardziej przyjazny dla
środowiska rodzaj oświetlenia.
Świeć inteligentnie. Pomyśl o systemach
zdalnego sterowania światłem.
Niech się zazieleni! Rośliny oczyszczają
powietrze i ozdabiają wnętrze.
Jak najdłużej korzystaj ze światła słonecznego.
Odsłaniaj rolety, żaluzje i zasłony i ciesz się
naturalnym światłem w mieszkaniu.
Rozsądnie ogrzewaj salon. Nie odkręcaj
kaloryfera na pełną skalę.
Kup termometr pokojowy. Kontroluj
temperaturę w mieszkaniu.

CO ZROBIĆ ZE STARYM TELEWIZOREM?
Pamiętaj, że każdy zepsuty sprzęt RTV to
elektroodpad, który musi być przekazany we
właściwe miejsce. Telewizor, komputer lub
sprzęt grający możesz oddać w najbliższym
PSZOK-u lub w sklepie z elektroniką, który
prowadzi zbiórkę takich zużytych produktów.
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Pamiętaj o tym, robiąc porządki w swoich dokumentach, a także
bawiąc się z dzieckiem w rysowanie – każda kartka ma dwie strony.

Pokoje i sypialnia
Ekologiczne nawyki możesz wprowadzić także
w pozostałych pokojach dziennych i w sypialni.
Każdy z nich to Twój kolejny krok do lepszego i
zdrowszego stylu życia. Zobacz, jakie to proste.

Drukowanie? Przestaw home office na tryb EKO
i korzystaj z elektronicznych dokumentów.
Sprzedaj lub oddaj dobre ubrania, w których już
nie chodzisz.
Wietrząc pokój, zakręcaj grzejnik.
Korzystaj z dziennego światła.
Czytaj przy lampce nocnej – oszczędzaj prąd i
gaś światło, kiedy wychodzisz.

Pokoje i sypialnia
Zmniejsz ogrzewanie na noc – przekonasz się, że
sen jest wtedy lepszy.
Czytaj także elektroniczne książki i czasopisma.
Pomyśl o zakupie inteligentnych wtyczek do
gniazdek, które odcinają dopływ prądu do
sprzętów, kiedy nie są w użyciu.
Nie zasypiaj przy świetle lub włączonym
telewizorze.
Kupuj drewniane zabawki zamiast plastikowych
i zastanów się, czy kolejna naprawdę jest
niezbędna.
Nie używaj trybu stand by w sprzętach
elektronicznych. Wyłącz całkowicie wszystkie
urządzenia po skończonej pracy.
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Przełącz TV w oszczędny tryb. Niech środowisko i Twój portfel
też oglądają z przyjemnością.

* 32’’ LED znanej marki

CZY WIESZ, ŻE…
Rośliny lądowe pochłaniają około 1/3
wytwarzanego przez ludzi dwutlenku
węgla.
Kompostownik możesz mieć nawet
w kuchni. Szczególną popularnością
cieszą się w Szwecji – kraju słynącym
z postaw ekologicznych.

Balkon, taras, ogródek
Na balkonie, tarasie i w ogródku, czyli Small Green Steps
w krainie domowej zieleni.
Co dobrego możesz tu zrobić?

Zaproś na balkon lub do ogrodu ptaki
i pożyteczne owady – posadź rośliny
miododajne, zamontuj gotowe domki, karmniki
i poidełka lub zrób je sam.
Załóż swój mały kompostownik i wrzucaj do
niego odpady z kuchni i ogrodu. Dzięki temu
uzyskasz wartościowy nawóz do pielęgnacji
domowej zieleni.
Zbieraj wodę deszczową do podlewania roślin.
Np. w większym wiaderku z pokrywką.
Nie koś trawy w ogródku zbyt często. Kwiecista
łąka jest równie piękna jak wimbledoński
trawnik, a o wiele bardziej pożyteczna, bo
mieszkają na niej owady.

SMALL
GREEN
STEPS
NA OSIEDLU

Small Green Steps na osiedlu
Rozumiemy wagę budownictwa zrównoważonego
i jego wpływu na ekosystem. Dbamy o kontakt z naturą
tworząc miejsca do życia, które są jak najbardziej
zintegrowane z otaczającą je przyrodą. Do projektów
osiedli wprowadzamy rozwiązania z obszaru ekologii
i well-being, dzięki którym mieszkańcom żyje się lepiej.
Zobacz, co wdrożyliśmy na części z naszych osiedli.
Podobne rozwiązania może wprowadzić także Twoja
wspólnota mieszkańców:

ESSENTIEL TALAROWA (Warszawa, Białołęka)
instalacja fotowoltaiczna na dachach budynków
pomagająca obniżyć koszty zużycia energii
jasne pokrycie dachów budynków zmniejszające
nagrzewanie się budynków w upalne dni
gromadzenie wody opadowej na potrzeby
podlewania zieleni części wspólnych
dwa punkty do ładowania samochodów
elektrycznych

DLA SPRAGNIONYCH WIEDZY
Wszystko o naszym podejściu do
zrównoważonego budownictwa i więcej
przykładów rozwiązań poprawiających
komfort życia na naszych osiedlach
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OSIEDLE LUMEA (Warszawa, Bemowo)
rośliny porastające elewacje
poidełka i karmniki dla ptaków
domki dla pożytecznych owadów m.in. pszczół
i biedronek
Rośliny na ścianach są ozdobą, a przy okazji oczyszczają
powietrze z dwutlenku węgla, z kolei domki i poidełka
sprzyjają bioróżnorodności.

VITALITÉ (Warszawa, Wilanów)
nasadzenia w postaci ponad 100 drzewek oraz
dekoracyjnych traw i krzewów
80% terenu projektu stanowi powierzchnia
biologicznie czynna
strefa rekreacyjna z górką saneczkową, leżakami,
placem zabaw, boiskiem wielofunkcyjnym
relaksacyjna strefa SPA z sauną, jacuzzi, siłownią
i małą strefą kibica

Small Green Steps według
Bouygues Immobilier Polska
Nasze biuro – zmiana zaczyna się od nas.
Zastosowaliśmy wiele rozwiązań, dzięki którym każdy
z nas czuje się w nim dobrze. Dzięki prostym krokom
aktywnie przyczyniamy się do dbania o środowisko.
W naszym biurze:
korzystamy z filtrujących wodę dzbanków
umożliwiamy pracownikom skorzystanie
z hulajnogi elektrycznej
maksymalnie ograniczamy drukowanie
w strategicznych miejscach ustawiamy pojemniki
do segregacji
serwujemy wodę dla gości w butelkach szklanych
pijemy kranówkę (mamy specjalny filtr)
wprowadziliśmy elektroniczny obieg dokumentów
Po prostu - Small Green Steps :)

Przykład realizacji Deer Design

Wykończenie mieszkania
w zgodzie z naturą
Szukasz sposobu na wnętrze? Możesz je wykończyć
w zgodzie z naturą! W Warszawie zachęcamy do
skorzystania z pomocy pracowni architektonicznej Deer
Design. W katalogu jej rozwiązań szukaj elementów
oznaczonych listkiem. Oto przykłady:
Za każdą sprzedaną paczkę desek podłogowych
producent przekazuje pieniądze na zakup
sadzonki drzewa (w ramach rekompensaty za
zużycie drewna).
Płytki ceramiczne, do produkcji których używa
się maszyn pozwalających zminimalizować
zużycie energii elektrycznej.
Podłogi drewniane od producenta, który
zmniejsza emisję dwutlenku węgla przy
produkcji.
Baterie łazienkowe, dzięki którym zużycie wody
jest nawet o połowę mniejsze bez wpływu na
wydajność przepływu.

Small Green Steps
to przyjemna rutyna.
Wystarczy kilka dobrych
nawyków, by przyczynić
się do poprawy kondycji
środowiska.

Dziękujemy i cieszymy się,
że jesteś z nami. Aby być
na bieżąco, odwiedzaj nas
regularnie:

bi-polska.pl

www.linkedin.com/company/
bouygues-immobilier-polska
www.facebook.com/
otwieramydrzwimarzeniom
www.instagram.com/
otwieramydrzwimarzeniom

