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Kingspan werkt samen met EVBox Group aan
een uitstootvrij wagenpark
EVBox Group, een toonaangevende leverancier van slimme
laadoplossingen voor elektrische voertuigen, voorziet Kingspan, de
wereldwijde marktleider op het gebied van geavanceerde isolatie- en
bouwschiloplossingen, van meer dan 60 laadstations en snelladers. Dit is
het begin van de samenwerking om het wagenpark van Kingspan te
elektrificeren.

LONDEN, 25 mei 2021 — Het bouwmaterialenbedrijf Kingspan is begonnen met een

wereldwijd overgangsprogramma waarbij op meerdere productielocaties in Ierland en het

Verenigd Koninkrijk laadstations worden geïnstalleerd. Als onderdeel van haar Planet

Passionate-initiatief heeft Kingspan zich ten doel gesteld om tegen 2025 uitsluitend

emissievrije auto's te gebruiken. Om dit te verwezenlijken worden er laadstations geïnstalleerd

bij de kantoren en productielocaties van Kingspan.

⏲

http://news.evbox.com/
https://www.kingspan.com/nl/nl-nl/over-kingspan/planet-passionate


Een gedeelde visie voor een duurzame toekomst

Kingspan en EVBox Group delen de doelstelling om een duurzamere toekomst te creëren,

waarbij het welzijn van mens en planeet centraal staan. Kingspan zet zich volledig in om

producten te maken die energie en koolstof besparen. De bouwsector speelt namelijk een

cruciale rol in de strijd tegen klimaatverandering. Met de transitie van het wagenpark gaat

Kingspan een stap verder. EVBox ondersteunt daarbij met een volledig aanbod aan reguliere

laadstations en snelladers, op maat voor de behoeften van Kingspan.

EVBox voorziet Kingspan van zowel AC- als DC-laadoplossingen, die in eerste instantie

geïnstalleerd zullen worden in het Kingspan IKON Innovation Centre en bij het hoofdkantoor in

Ierland. Dit geheel bestaat uit EVBox Troniq 50-snelladers, dubbele EVBox BusinessLine- en

EVBox Iqon-laadstations. Kingspan voorziet zijn werknemers tevens van EVBox Elvi-

laadstations, zodat bedrijfswagens ook thuis kunnen laden.

https://www.kingspan.com/nl/nl-nl/nieuws/introductie-van-ikon-kingspan-s-nieuwe-innovatie
https://evbox.com/nl-nl/producten/evbox-troniq50
https://evbox.com/nl-nl/producten/evbox-businessline
https://evbox.com/nl-nl/producten/evbox-iqon
https://evbox.com/nl-nl/producten/evbox-elvi


De waardevolle samenwerking tussen EVBox en Kingspan gaat van start in het Verenigd

Koninkrijk en Ierland en breidt zich in de komende maanden en jaren uit naar andere landen.

"We zijn verheugd dat we in EVBox een partner hebben gevonden die onze
waarden deelt en ons kan helpen om ons doel te bereiken: het inzetten van
een emissievrije bedrijfsvloot. Het uitgebreide aanbod aan EVBox-
laadoplossingen stelt ons in staat om verschillende laadpalen, die afgestemd
zijn op onze behoeften, te installeren bij onze kantoren en op 159
productielocaties wereldwijd. Bovendien plaatsen we de laadpalen niet alleen
op Kingspan-locaties, maar we voorzien onze chauffeurs ook van EVBox-
laadpalen bij hen thuis." 
— Bianca Wong (Global Head of Sustainability bij Kingspan Group)

"Kingspan is een bedrijf dat werkelijk duurzame werkmethodes toepast in
plaats van ze alleen aan te kondigen. Ik ben blij te mogen zeggen dat EVBox
Kingspan helpt bij het bereiken van hun doelstelling om de transitie te maken
naar uitstootvrije auto's. Onze expertise op het gebied van laadoplossingen, of
het nu gaat om reguliere laadstations of snelladers, stelt ons in staat om het
laden van elektrische voertuigen zo eenvoudig mogelijk te maken voor de
chauffeurs van Kingspan."
— Jonathan Goose (Regional Director UK & Ireland bij EVBox)



Over Kingspan Group



OVER EVBOX GROUP

EVBox Group is opgericht in 2010 en helpt vooruitstrevende bedrijven een duurzame toekomst op te bouwen
met het bieden van flexibele en schaalbare laadoplossingen voor elektrische voertuigen. EVBox Group maakt
elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk met een uitgebreid aanbod aan commerciële laadstations en
(ultra)snelladers van EVBox tot schaalbare laadbeheersoftware van Everon. 

EVBox Group loopt voorop in onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve laadtechnologieën in meerdere
laboratoria en fabrieken door heel Europa en Noord-Amerika. Vanuit kantoren over de hele wereld, waaronder

Kingspan is wereldwijd marktleider op het gebied van geavanceerde isolatie- en

bouwschiloplossingen. Wereldwijd werken er 15.500 mensen in 166 productielocaties verspreid

over meer dan 70 landen. In vijf afdelingen produceren zij geïsoleerde panelen, isolatieplaten,

systemen voor wateropslag en regenwateropvang, oplossingen voor meer daglicht, natuurlijke

ventilatie en rookbeheersing, alsmede verhoogde vloeren en luchtstromingssystemen voor

datacentra. Hun producten en diensten maken gebouwen thermisch efficiënter, verhogen het

welzijn en maken gebruik van natuurlijke hulpbronnen voor hernieuwbare energie en

duurzaam waterbeheer. 39% van alle CO2-uitstoot is afkomstig van gebouwen. Kingspan maakt

grotere energiebesparingen mogelijk voor gebouwen met een lagere CO2-uitstoot. Ze richten

zich op het aanpakken van toekomstige uitdagingen met betrekking tot decarbonisatie,

waaronder circulariteit en ‘embodied’ koolstof.

Kingspan gelooft dat voortdurende innovatie in geavanceerde materialen en digitalisering de

sleutel is tot het oplossen van deze uitdagingen, terwijl het tegelijkertijd meer waarde oplevert

voor degenen die gebouwen bezitten, maken en gebruiken. In essentie streven zij ernaar

verouderde en traditionele bouwproducten en -methoden te vervangen door toekomstgerichte

oplossingen. Hun missie is het versnellen van een emissievrije toekomst met het welzijn van

mens en planeet als middelpunt. Ze streven ernaar een veilige en bevredigende werkplek te

creëren waar werknemers en klanten zich gewaardeerd voelen en lokale gemeenschappen

worden geholpen. De kern hiervan is hun tienjarig Planet Passionate-

duurzaamheidsprogramma dat gericht is op het stimuleren van decarbonisatie en circulariteit

in hun bedrijfsactiviteiten en producten.

 

Voor meer informatie ga je naar www.kingspan.nl

###

https://www.kingspan.com/nl/nl-nl


Amsterdam, Bordeaux, München en Chicago, werkt EVBox Group voortdurend aan een schonere toekomst voor
ons vervoer.

 

EVBox Group
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