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Severná EUROPA

Južná EUROPA

Montana Furniture, Dánsko

Mobilferro, Taliansko

„Získanie environmentálnej značky EÚ bolo pre nás
veľmi dôležité a je to niečo, o čo sme sa dlhodobo
usilovali. Som rád, že Montana je jedným z prvých
výrobcov nábytku v Európe, ktorý to dosiahol,
pretože udržateľnosť považujem za kľúčovú súčasť
zodpovednosti ako výrobca nábytku v Dánsku “
Joakim Lassen, výkonný riaditeľ spoločnosti
Montana Furniture
Montana Furniture je dánska rodinná spoločnosť,
ktorá vyrába a dodáva policové systémy, stoly a
stoličky pre domácnosti a moderné kancelárske
prostredie. V roku 2019 bola spoločnosti za jej
police udelená environmentálna značka EÚ a stala
sa jedným z vôbec prvých dánskych výrobcov
nábytku, ktorí ju dosiahli.

„Školské stoličky používané deťmi môžu
potenciálne prenášať škodlivé nebezpečné látky.
Pri výrobe nábytku spoločnosti Mobilferro sa
používa obmedzené množstvo chemikálií, ako sú
formaldehyd, rozpúšťadlá a retardéry horenia, a
predstavuje záruku bezpečnejších výrobkov. “
Marco Canazza, manažér marketingu a zmlúv
spoločnosti Mobilferro
Marco Canazza marketingový manažér,
spoločnosti Mobilferro
Talianska spoločnosť Mobilferro, ocenená
environmentálnou
značkou
EÚ,
vyrába
eko nábytok hlavne pre verejné školy.
Dodávatelia spoločnosti sú starostlivo vyberaní a
interné laboratóriá sú pozorne sledované, aby sa
mohli priamo overiť vlastnosti výrobkov.
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Východná EUROPA

Západná EUROPA

InterierTech, Česko

Elite, Švajčiarsko (Austrian CB)

„Získanie environmentálnej značky EÚ vysiela
nášmu odvetviu silný signál. Dokazuje to, že v
našom odbore je možná starostlivosť o životné
prostredie a dodržiavanie kontrolovaných procesov
a náročných kritérií, ako sú napríklad požiadavky
na environmentálnu značku EÚ. “
Ján, projektový manažér InterierTechu

„Certifikácia environmentálnej značky EÚ je
jedným zo spôsobov, ako si môžu zákazníci kúpiť
bezpečnejšie a spoľahlivejšie výrobky.
Environmentálna značka EÚ zaručuje vysoko
kvalitné a trvanlivé výrobky s obmedzeným
používaním škodlivých látok. “
Francois Pugliese, majiteľ Elite

Ako jediná česká nábytkárska spoločnosť ocenená
environmentálnou značkou EÚ získala InterierTech
konkurenčnú výhodu u súkromných aj verejných
klientov. V rámci svojej udržateľnej výroby
recykluje InterierTech 30% drevených materiálov.
Pevne veria, že posilnenie ich environmentálneho
správania je pre ich podnikanie prospešné aj
ekonomicky.

Elite je švajčiarsky výrobca posteľných matracov,
ktorý je certifikovaný environmentálnou značkou
EÚ od roku 2010. Spoločnosť ich vyrába z
nechemických materiálov, ktoré sa získavajú čo
najbližšie k výrobným závodom, čím sa znižuje
uhlíková stopa výrobkov.
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Environmentálna značka EÚ: podpora Európskej zelenej dohody a
zelenej obnovy Európy pomocou znižovania množstva škodlivých
chemikálií používaných pri výrobe posteľných matracov
Prioritou pre environmentálnu značku EÚ je podpora zelenej obnovy Európy a ambície
Európskej zelenej dohody v prospech prostredia bez toxických látok. Príkladom je
poskytnutie rámca na obmedzenie zhoršovania životného prostredia počas výroby
posteľných matracov. Zameranie sa na zníženie prítomnosti toxických látok v kritériách
nastavených pre získanie environmentálnej značky EÚ pomáha v boji proti znečisteniu
vody a ovzdušia v tomto priemysle.
Bežné matracové peny sa zvyčajne vyrábajú zo syntetického latexu a môžu byť škodlivé pre
ľudské zdravie a životné prostredie, pretože často obsahujú toxické látky. Kritériá
environmentálnej značky EÚ tento problém riešia stanovením ambicióznych prahových
hodnôt obmedzujúcich množstvo nebezpečných látok v prípade, ak latexová pena
predstavuje viac ako 5% z celkovej hmotnosti matraca. S cieľom obmedziť vypúšťanie
toxických látok do odpadových vôd sa pri výrobe matracov s environmentálnou značkou EÚ
nesmú priadze a textílie bieliť chlórovými prípravkami. Taktiež, chemické zloženie
používaných farieb môže obsahovať iba obmedzené množstvo toxických látok.
Peny zložené z polyuretánov často uvoľňujú do atmosféry prchavé organické látky, ktoré
môžu spôsobiť podráždenie očí a problémy s dýchaním. Kritériá environmentálnej značky EÚ
pre matrace do postelí obmedzujú množstvo škodlivých chemikálií emitovaných počas
celého životného cyklu výrobkov a zároveň zaručujú vysokokvalitné a optimálne prevedenie
pre konečných spotrebiteľov. Napríklad koncentrácia ťažkých kovov v polyuretánovej pene
nesmie prekročiť stanovenú hranicu, ktorá používateľom zabezpečí zdravotne nezávadný
výrobok.
Tieto kritériá prispievajú k ochrane životného prostredia a zabezpečujú blahobyt pracovníkov
a komunít obklopujúcich výrobné závody. Environmentálna značka EÚ tiež umožňuje
európskym občanom zvoliť si zdravšie a bezpečnejšie výrobky a prispieva k „Akčnému plánu
nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy“, ktorý by mal byť prijatý podľa Európskej
zelenej dohody v roku 2021.
Zdroje:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/bed_mattresses.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_184_R_0009
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