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FSB + duurzaamheid 
Alles in het groen



Ook als het om het milieu gaat lopen wij voorop. Al sinds 1991 staan 
bij ons alle lichten op groen. En wij zijn de eerste onderneming 
binnen de beslagbranche die een certificering volgens ISO 14 025 
kan voorleggen. Laten anderen dat maar (graag) nadoen!

Bescherming tegen lawaai
Of het nou om de omgeving van onze  
productielocatie, die zich midden in een 
woon- en industriegebied bevindt, of om 
de bescherming van onze medewerkers 
gaat: het voorkomen van lawaaioverlast 
heeft bij ons een hoge prioriteit. De ge-
luidsemissies worden sinds 1995 onaf-
hankelijk gecontroleerd en blijven altijd 
onder de wettelijke grenswaarden.

Afval voorkomen + recyclen
In het gehele bedrijf ontstaat normaal be-
drijfsafval, terwijl we in de slijperij, bij de 
mechanische bewerking, in de werktuig-
bouw en de anodiseerinstallatie met spe-
ciaal afval te maken hebben. Het afval van 
onze gieterij kan worden hergebruikt. FSB 
is er sinds 1992/93 in geslaagd de hoeveel-
heid niet recyclebaar afval met ongeveer 
39% van 923 t naar 571 t te reduceren. 

Doorslaggevend was de bouw van een 
nieuwe eloxalinstallatie die tot de modern-
ste en milieuvriendelijkste installaties van 
zijn soort behoort. Bovendien is het ons 
gelukt de totale hoeveelheid afval sinds 
1992/93 met ongeveer 25% te verlagen.



Efficiënte omgang met energie
FSB streeft ernaar zuinig om te gaan met 
grondstoffen en neemt het onderwerp 
energiebesparing zeer serieus. Sinds 2004 
laten wij ons energieverbruik door een 
energiecommissie analyseren. Regelmatige 
PIUS-controles (productgerichte milieu-
zorg) laten verdere besparingsmogelijkhe-
den zien, die dan ook door ons worden 
gerealiseerd, bijv. door de installatie van 

100% waterrecycling
Bij FSB wordt bij talrijke productieproces-
sen water gebruikt. Om zuinig om te gaan 
met deze kostbare grondstof hebben wij 
eind jaren ’90 een waterzuiveringsinstalla-
tie gebouwd, waarin productie- en regen-
water voor hergebruik wordt gezuiverd.

een nieuw warmtedistributiesysteem begin 
2008. Door middel van een hydraulische 
inregeling van het warmwater-distributie-
systeem werd in 2011 het gasverbruik met 
45.000 kWh gereduceerd. Het jaar 2012 
staat in het teken van de implementatie 
van het energiemanagementsysteem DIN 
EN 16 001 met het doel de energie-effici-
entie verder te verhogen.



FSB en onze dochtermaatschappij SSF 
Sächsische Schlossfabrik leveren met 
materiaalspecifieke milieuproductverkla-
ringen volgens ISO 14 025 – zogenaam-
de EPD’s „Environmental Product De-
clarations” – een betrouwbare bijdrage 
tot duurzame architectuur. Onze EPD’s 
gelden voor meer dan 25.000 artikelen 
waarmee wij in onze branche wereldwijd 
een voortrekkersrol spelen. 

In de traditie van de Oost-Westfaalse 
„Gründlichkeit” hebben we ons niet met 
individuele producten beziggehouden. 
We hebben onze duurzaamheid over alle 
assortimenten van FSB en SSF zwart op 
wit en volgens objectieve criteria aange-
toond. Dit geldt in totaliteit voor zowel on-
ze projectbeslagen als voor de insteek- 
sloten van SSF, voor alle producten van 
ons barrièrevrije en sanitairassortiment 
alsook voor onze innovatieve oplossingen 
voor de elektronische toegangscontrole 
(isis-systeem). Wij ondersteunen actief 
een globaal gevestigd concept dat onder 
duurzaamheid een gelijkwaardige waarde-
ring van ecologische, economische en so-
ciale factoren verstaat. Er bestaat onder-
tussen namelijk een globale consensus 
dat deze opvatting van duurzaamheid ten 
aanzien van de wereldwijde klimatologi-
sche en sociale uitdagingen van elemen-
tair belang zal zijn voor de levenskwaliteit 
van de volgende generaties. 

Onze producten zien wij sinds jaar en dag 
als „Architectuur in miniatuur”. Dit bete-
kent niet alleen dat onze producten in de 
architectuur worden gebruikt, maar nog 
veel meer dat techniek en design op de 
gebruiksduur van gebouwen – of architec-
tuur in de brede zin – worden afgestemd. 
Voor ons is de utiliteitsbouw dus vooral 
een architecturale en hierdoor algeheel 
maatschappelijke opdracht, waartoe wij 
met onze producten, die wij als scharnier 
tussen architectuur en de mens zien, 

al meer dan 130 jaar een passende bij-
drage leveren. Voorwaarde hiervoor is een 
op topkwaliteit gerichte en dus duurzame 
productfilosofie. 

FSB ging reeds „duurzaam” – een begrip 
waarvan vandaag de dag iedereen de 
mond vol heeft – te werk, toen zelfs het 
begrip „ecologie” over het algemeen nog 
een maatschappelijk randfenomeen was 
waarmee enkel de dragers van – zo be-
weerde men toen tenminste – zelfgebreide 
geitenwollen sokken zich bezig hielden. 
FSB begon al in de jaren ’90, toen „eco-
logie” vooral in bedrijven nog niet serieus 
werd genomen, met het destijds ironisch 
getitelde project „schoon ondergoed” na 
te denken over de ecologische effecten 
op onze productielocatie in Brakel en de 
omgang met de reststoffen van onze pro-
ductie. 

Zo gebeurde het dan ook dat FSB reeds 
eind 1995 als eerste onderneming in 
Noordrijn-Westfalen en als tweede onder-
neming in heel Duitsland aan de strenge 
regels van de EU-ecoaudit werd onder-
worpen. Hier was in 1991 de eerste on-
dernemingsovereenkomst inzake milieu-
bescherming in Duitsland aan voorafge-
gaan. Gedurende een periode van onder-
tussen bijna meer dan 20 jaar heeft FSB 
zich steeds opnieuw afgevraagd: „How 
green is our business?”

REG.NO. DE-108-00003

Hierbij de „groene” geschiedenis van FSB:

1991  De eerste ondernemingsovereen-
komst op het vlak van milieube-
scherming in Duitsland

1992  Opbouw van een milieuvriendelijke 
ondernemingsorganisatie

1993  Eerste milieuverklaring
1994  Duitse milieuprijs voor Oost-West-

falen-Lippe
1995  ISO 9001 milieuhandboek
1996  EU-eco-audit-certificering; 
sinds 
1996  driejaarlijkse certificering volgens 

ISO 14 001 en EMAS
2008  Toetreding tot de DGNB (Deutsche 

Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) 
2009, voorbereiding op ISO 14 025 

2010  FSB en SSF zijn wereldwijd de eer-
ste ondernemingen binnen de be-
slagbranche met milieuproductver-
klaringen volgens ISO 14 025

Voorwaarde voor de certificering volgens 
ISO 14 025 zijn productspecifieke eco- 
balansen die als onafhankelijke en neu-
trale verificaties van product- en onder-
nemingsgegevens opgesteld worden.  
Belangrijke kwalitatieve kenmerken van 
de ecobalansen zijn niet alleen afzonder-
lijke milieurelevante aspecten, zoals men 
ze kent van het label „Blauer Engel” (bij-
voorbeeld „milieuvriendelijk – van 100% 
gerecycled papier”), maar vooral de be-
oordeling van de gehele supply-chain van 
een product. In dit verband wordt nage-
gaan hoe milieuvriendelijk het product 
werd gemaakt, wat de milieu-impact is 
van het gebruik ervan en hoe het met de 
recyclebaarheid gesteld is. Hierbij kon 
FSB enerzijds optimaal teruggrijpen op de 
resultaten van de certificeringen volgens 
ISO 14 001 en EMAS. Anderzijds bleken 
de tot dusver bij FSB verwerkte metalen 
aluminium, roestvrij staal, brons en mes-
sing ideale kandidaten voor de bereke-
ningen te zijn. Aan de ommezijde vindt u 
een overzicht van de beschikbare FSB- 
en SSF-milieuproductverklaringen.

 „How green is our business?“
Alles in het groen



Umwelt-Produktdeklaration
nach ISO 14 025

Aluminium – Türdrücker, 
Fenstergriffe, Zubehör, 

elektronische Zutrittskontrolle

Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG

Deklarationsnummer
EPD-FSB-2011111-D

Institut Bauen und Umwelt e. V.
www.bau-umwelt.com

Aluminium
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Umwelt-Produktdeklaration
nach ISO 14 025

Edelstahl – Türdrücker, 
Fenstergriffe, Zubehör, 

elektronische Zutrittskontrolle

Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG

Deklarationsnummer
EPD-FSB-2011211-D

Institut Bauen und Umwelt e. V.
www.bau-umwelt.com

Edelstahl
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 EPD-FSB-2010111-D 
Deurkrukken, raamkrukken, 
isis-systeem van aluminium 

EPD-FSB-2010211-D 
 Deurkrukken, raamkrukken, 
isis-systeem van roestvrijstaal

Umwelt-Produktdeklaration
nach ISO 14 025

Bronze/Messing – Türdrücker, 
Fenstergriffe, Zubehör, 

elektronische Zutrittskontrolle

Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG

Deklarationsnummer
EPD-FSB-2011311-D

Institut Bauen und Umwelt e. V.
www.bau-umwelt.com

Bronze | Messing
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Umwelt-Produktdeklaration
nach ISO 14 025

Barrierefreies 
ErgoSystem® und Zubehör 

Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG

Deklarationsnummer
EPD-FSB-2011411-D

Institut Bauen und Umwelt e. V.
www.bau-umwelt.com

ErgoSystem®
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EPD-FSB-2010311-D
Deurkrukken, raamkrukken, 
isis-systeem van brons en messing

EPD-FSB-2010411-D 
Barrièrevrij ErgoSystem®

Umwelt-Produktdeklaration
nach ISO 14 025

Einsteckschlösser/Schließbleche

Sächsische Schlossfabrik GmbH
Ein Unternehmen von FSB

Deklarationsnummer
EPD-FSB-2011511-D

Institut Bauen und Umwelt e. V.
www.bau-umwelt.com

Einsteckschlösser

fsb_epd-titelseiten.indd   9 15 06 11   13:47

Umwelt-Produktinformation
Nachhaltig Bauen nach LEED

Objektbeschläge
Elektronische Zutrittsorganisation

Schlösser + Schließbleche
Barrierefreie Systemlösungen

Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG

www.fsb.de/leed

fsb_leed-broschuere_d.indd   1 10.01.11   15:24

EPD-FSB-2010511-D 
Sloten en sluitplaten van SSF 

Milieuproductinformatie 
Duurzaam bouwen volgens LEED

Ons groene karakter 
zwart op wit

Milieuproductverklaringen volgens ISO 
14 025 zijn noodzakelijk voor de certifi ce-
ring van duurzaam gebouwde gebouwen 
volgens het Duitse DGNB-certifi cerings-
systeem. Het DGNB-certifi caat onder-
scheidt milieuvriendelijke, economisch 
effi ciënte en gebruiksvriendelijke gebou-
wen – ongeacht de manier waarop deze 
worden gebruikt. 

De doelstellingen van duurzaam bouwen 
zijn gebaseerd op de minimalisering van 
het verbruik van energie en grondstoffen. 
De consequente formulering van deze 
tekst, die in 2007 werd opgezet en tegen-
woordig o.a. de basis vormt voor de in 
voorbereiding zijnde EN-norm 15 804, is 
intussen wereldwijd toonaangevend: het 
DGNB-certifi caat beoogt de consequente 
beoordeling van de gehele supply-chain 
en daarnaast ook van alle fases in de le-
venscyclus van een gebouw. Hierbij wordt 
gestreefd naar de optimalisatie van alle 
factoren die invloed hebben op de levens-
cyclus: van de ontginning van grondstof-
fen via de bouw tot de afbraak. Hierbij 
worden niet alleen de gebruikte construc-
tieve bouwmaterialen in beschouwing ge-
nomen, maar ook de gebruikte compo-
nenten. Met ons volgens ISO 14 025 ge-
certifi ceerde assortiment met zijn meer 
dan 25.000 artikelen leveren wij een sig-
nifi cante bijdrage.

Onze milieuproductinformatie evenals 
alle milieuproductverklaringen kunt u 
downloaden op www.fsb.de/ISO14025 
(Alleen beschikbaar in het Duits).



 

Franz Schneider 
Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38 
33034 Brakel
Duitsland 

Telefoon +49 5272 608-0 
Fax +49 5272 608-300 
www.fsb.de · info@fsb.de 00
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