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EVVA z nagrodą za zrównoważony rozwój  
Firma EVVA, znany na polskim rynku, austriacki producent wysokiej klasy systemów 
bezpiecznego dostępu do budynków, została wyróżniona prestiżową nagrodą TRIGOS 

w kategorii ochrony klimatu. Jest to tym większe wyróżnienie, że obecnie jednym z 

najważniejszych wyzwań dla firmy EVVA jest włączenie się w walkę ze zmianami 
klimatycznymi.  
 
Według międzyrządowego zespołu do spraw zmian klimatu (IPCC) zmiany klimatyczne są jednym z największych 

zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. W ostatnim raporcie IPCC opublikowanym w 2021 roku 

podano, że globalne ocieplenie postępuje coraz szybciej, a skutki ocieplenia są coraz dotkliwsze.  
 
Producenci włączają się do walki z globalnym ociepleniem 

Aby ograniczyć wzrost temperatury na globie, do walki z zmianami klimatycznymi musi przystąpić cała społeczność 
międzynarodowa. Do tej walki przyłączają się także świadome swojej roli firmy, które poprzez zrównoważony 

rozwój i działania prośrodowiskowe podejmują działania ograniczające ślad węglowy i emisję CO2. To właśnie za 

działania na rzecz klimatu i środowiska, firma EVVA, austriacki producent systemów bezpiecznego dostępu do 

budynków, otrzymała nagrodę TRIGOS. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród w Austrii, która wyróżnia 
działania firm na rzecz odpowiedzialnego biznesu.   
 
Innowacyjność i ochrona środowiska 

Nagrody TRIGOS przyznawane od 2004 roku, to wyróżnienia dla firm, które stanowią wzór do naśladowania i 

pełnią rolę liderów w dziedzinie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju oraz w znaczącym stopniu 

przyczyniają się do wzrostu innowacyjności gospodarki, społeczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. 

Nominacja w kategorii „Ochrona klimatu” dla firmy EVVA została przyznana za kompleksowe rozwiązania w 

zakresie centralnego zarządzania budynkiem oraz za „czystą i ekologiczną  produkcję” (Clean Production), w tym za 

opracowanie systemu pozwalającego zaoszczędzić znaczną ilość energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu sztucznej 

inteligencji w procesach ogrzewania i chłodzenia budynków. Przyznaną nagrodą wyróżniono także dotychczasowe 

działania firmy EVVA, która stale zwiększa produkcję swoich wyrobów bez użycia oleju, emulsji oraz wody.  
 
Raport zrównoważonego rozwoju firmy EVVA 

Informacje na temat projektów firmy EVVA dotyczących ekologii, ekonomii i społeczeństwa znajdują się w raporcie 

zrównoważonego rozwoju firmy na stronie: www.evva.com/sustainability 
 
Galeria zdjęć z rozdania nagród TRIGOS  
 
EVVA od 100 lat kojarzy się jednoznacznie z mechanicznymi i elektronicznymi systemami kontroli dostępu na 
najwyższym poziomie technicznym. To, co zaczęło się w roku 1919 wraz za założeniem zakładu badawczo-
testowo-analitycznego „Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt” (EVVA), stanowi dziś centralny element naszej 
firmowej filozofii: Sami prowadzimy badania, sami prowadzimy rozwój i sami produkujemy nasze innowacyjne 
systemy kontroli dostępu. Prowadzona jako przedsiębiorstwo rodzinne, EVVA zalicza się do najlepszych 
przedsiębiorstw w branży: do tej pory zgłosiliśmy ponad 300 patentów, jesteśmy reprezentowani na całym świecie 
przez filie na dziesięciu rynkach europejskich oraz przez dystrybutorów. 
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