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Xellina blagovna znamka toplotne izolacije Multipor je 
postala ogljično nevtralna 
 

 
Kisovec, 21. januar 2022 – Skupina Xella želi v okviru zaveze boja proti podnebnim 
spremembam strankam ponuditi priložnost, da lahko s pravilno izbiro trajnostnih materialov 
izmerijo svoj osebni prispevek k blaženju podnebnih sprememb pri gradnji ali obnovi. Zato bo 
Xella izravnavala izpuste CO2 pri proizvodnji toplotne izolacije Multipor®, s čimer bo ta postala 
prva ogljično nevtralna Xellina blagovna znamka. 
 
Že zdaj izpuste CO2, tiste, ki nastanejo med proizvodnjo, in tiste, ki so posledica predelave 
surovin, embalaže, logistike in odlaganja, izravnavamo z nakupom prostovoljnih emisijskih 
kuponov v sodelovanju s podjetjem ClimatePartner. Skupina Xella je izbrala dva certificirana 
projekta za varovanje podnebja v Evropi, ki pomembno prispevata k boju proti globalnemu 
segrevanju. Prvi je v Lichtenau v Nemčiji, kjer gre za ponovno namakanje in renaturacijo 
šotišča, ki lahko shrani velike količine CO2, drugi pa so vetrna polja v Svetem Nikoli v 
severovzhodni Bolgariji, ki proizvajajo energijo iz vetra brez fosilnih goriv. 
 
Skladno s spremembami je Xella spremenila podobo znamke Multipor, ki ga proizvaja v 
Nemčiji: od zdaj naprej je Multipor oblečen v zeleno, od logotipa do embalažne folije. Nova 
podoba blagovne znamke Multipor ponazarja, da ekološko razmišljanje in delovanje pri Xelli 
ni nov trend, ampak je zasidrano v samem jedru podjetja. Mineralne izolacijske plošče 
Multipor se lahko pohvalijo z odličnimi izolacijskimi lastnostmi, pomagajo zmanjšati 
energetsko potrebo po ogrevanju oziroma hlajenju stavb ter zagotavljajo uravnoteženo 
notranjo klimo in tako omogočajo bolj zdrave življenjske pogoje. »Nova celostna podoba 
Multipor krepi identiteto znamke in izpostavlja njene trajnostne lastnosti,« pravi Martin Kindt, 
vodja inovativnega in strateškega trženja pri Skupini Xella. 
 
Poleg tega, da ima Multipor izjemne lastnosti: negorljivost, paroprepustnost in kapilarno 
aktivnost, je za Multipor značilno predvsem to, da ga je mogoče 100-odstotno reciklirati, 
zahvaljujoč izključno mineralni sestavi. Plošče Multipor so narejene iz naravnih surovin, ki ne 
vsebujejo vlaken ali drugih škodljivih snovi. Zaradi posebnih lastnosti materiala so mineralne 
izolacijske plošče Multipor trajnostna in pametna izbira za vse vrste gradnje od kleti do strehe, 
pa naj gre za adaptacijo ali novogradnjo, za stanovanjske, poslovne in industrijske objekte. 
 
Xella je svoje cilje na področju trajnosti oblikovala leta 2020 in se zavezala, da bo zmanjšala 
intenzivnost izpustov CO2 za 30 % v obdobju od leta 2019 do leta 2030 na vseh področjih 
poslovanja. 
Skupina Xella si tako s svojimi gradbenimi in izolacijskimi materiali ves čas prizadeva 
izboljšati ogljični odtis stavb skozi njihovo celotno življenjsko dobo. 
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O podjetju Xella Slovenija 
 
Xella Slovenija je kot del skupine Xella Group zavezana k trajnosti in ekološki proizvodnji gradbenega materiala 
Ytong. Družba Xella porobeton SI proizvaja in prodaja gradbeni material Ytong že od leta 1977. Beli gradbeni 
material porobeton, je eden izmed bolj prepoznavnih gradbenih materialov na svetu, ki je v uporabi v gradbeništvu 
že vse od leta 1923. Poleg proizvodnje različnih elementov iz porobetona, družba Xella Slovenija pod svojim 
okriljem trži in prodaja tudi silikatne zidake Silka, mineralno toplotno izolacijo Multipor in armiranoporobetonske 
plošče Hebel. V idilični zeleni zasavski dolini v kraju Kisovec izkušeni zaposleni z večletnimi izkušnjami in 
predanostjo svojemu delu skrbijo za proizvodnjo in prodajo kakovostnih Ytong izdelkov, ki omogočajo gradnjo 
varnih in varčnih slovenskih domov ter drugih vrst objektov.  
 
Za več informacij o podjetju Xella obiščite: www.xella.si 

 
 
Na kratko o prednostih znamke Multipor: 
 

● Multipor ustvarja varno in zdravo okolje z mislijo na prihodnje generacije. 

● Multipor poskrbi za čisto vest, saj zmanjša vaš ogljični odtis. 

● Multipor mi z zagotavljanjem visokokakovostnih gradbenih materialov, ki spreminjajo svet na bolje, 

omogoča življenje v domu z visoko vrednostjo. 

● Multipor na dolgi rok zniža stroške energije in poslovanja. 

● Multipor pripomore k boljšemu zdravju, ker ne vsebuje vlaken niti škodljvih ali alergenih snovi. 

● Multipor kot trajnostni material poveča finančno vrednost doma. 

 

Več na www.multipor.si 

Kontaktni podatki  

Xella porobeton SI 

Suna Bizjak  

Marketing Manager 

E-pošta: suna.bizjak@xella.com  
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