Soluções

Green

Soluções ecologicamente
corretas para o cabeamento
da sua empresa.

Tecnologia sustentável
e à prova de futuro para
empresas do século XXI.
Para a Furukawa, não basta oferecer as melhores soluções tecnológicas
em fibra óptica, cabeamento metálico e infraestrutura de TI e telecomunicações.
A tecnologia deve ser sustentável e à prova de futuro.
Por isso desenvolvemos nossas soluções Green: inovação, performance
e sustentabilidade totalmente juntas. Assim você pode escolher
com responsabilidade a solução tecnológica que vai atender a demandas
da sua empresa hoje e amanhã.

Inovação sustentável é o nosso negócio.

Soluções

Green

Economia

Ambientes

Corporativos
Data Centers

Controle

Convergência

+10 Anos

+950 Empresas

Valorização da Empresa
Iniciativas sustentáveis podem
tornar a sua empresa mais
valiosa: a BM&F Bovespa
possui um Índice
de Sustentabilidade
Empresarial (ISE)
desde 2005.

Potencial de Pontuação LEED
Para mais
informações,
escaneie:

Energy and Atmosphere
Laserway - até 3 pontos*.
Innovation
Laserway - até 4 pontos*.
Cabos Green - até 5 pontos*.

Para mais
informações,
escaneie:

Materials and Resources
Cabos Green - até 3 pontos*.
* Obtenção não garantida ou implícita.

Soluções Green
Cabos e Patch Cords CAT.6 e CAT.6A
em polietileno verde, plástico derivado
da cana‑de‑açúcar e 100% reciclável.

100% reciclável

1 T de resina
Green captura

Redução
do efeito estufa

2,5 T CO2

do meio ambiente
Anti-chamas, livre
de halogênio e baixa
emissão de fumaça
Superam os requisitos
de performance

Laserway
Redes ópticas ecológicas
com menor consumo
de plástico, energia
e principalmente espaço.

Consumo de
energia até

Consumo
de plástico

70%
menor

87%
menor

Programa Green IT
Descartar corretamente cabos que já completaram
o ciclo de vida é responsabilidade de todos nós.

Para mais
informações,
escaneie:

1.200
certificados
emitidos

SUA CONEXÃO

COM O PLANETA.

 /FurukawaBrasil

 /FurukawaBrasil

 /FurukawaElectricLatAm

 /company/Furukawa

 /FurukawaBrasil

TLALNEPANTLA DE BAZ

Av. Gustavo Baz Prada
No. 14, Oficina 2, 1er piso,
Col. Xocoyahualco
CP: 54080
Tel.: (52 55) 5393-4596

Edição 1 - Revisão 1 - Fevereiro/2020. Fotos meramente ilustrativas. Os produtos podem ser alterados sem prévio aviso. Consulte sempre o seu revendedor Furukawa.

Encontre-nos também:

