Nákupní seznam

Kontakt

Do kuchyně
• mycí prostředek na nádobí
• papírové ubrousky
• papírové utěrky
• textilní ubrus a prostírání

Do koupelny
• čistící prostředek na WC
• koupelnový čistící prostředek
• toaletní papír
• prací prášek
• tekuté mýdlo
• zrcadlo

Na chatu a chalupu, do dílny
• barvy a laky ředitelné vodou
• teplovodní kotel
• lepidlo ředitelné vodou, na parkety a podlahové krytiny
• olej pro motorovou pilu
• posyp pro zimní údržbu cest a chodníků

Další
• povlečení
• látkové pleny
• školní sešity
• šanon nebo pořadač
• stůl do dětského pokoje
• nábytek do pracovny
• papírové kapesníčky
• obálky na dopisy
• interiérové dveře a zárubně
• tepelná izolace
• kanalizační a vodovodní trubky

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Agentura pro ekologicky šetrné výrobky
Mgr. Adéla Petrová
Kodaňská 10
100 10 Praha 10
Tel.: 267 225 289
esv@cenia.cz
adela.petrova@cenia.cz
www.cenia.cz
www.ekoznacka.cz

Vytištěno na papíře vyrobeném bez použití chloru.

Zelená
domácnost
Ekologicky šetrné
výrobky v domácnosti

Zelená domácnost

Další informace

Proč mám nakupovat
ekologicky šetrné výrobky ?

Typy výrobků s ekoznačkou jsou uvedeny v Nákupním
seznamu na poslední straně tohoto letáku. Ekoznačku je
možné udělit i provozovatelům turistických ubytovacích
služeb či kempů. V budoucnosti najdete ekoznačku i na
automatických pračkách, žárovkách, vysavačích, myčkách
nádobí, chladničkách a mrazničkách, osobních počítačích,
televizorech, tiskárnách, kopírkách, kovovém nábytku,
dlažbách a obkladech nebo na briketách z dřevního odpadu.

Protože tak chráníte nejen životní prostředí, ale především
zdraví své a svých blízkých. Nevystavujete se totiž působení
tolika nebezpečných látek, které se běžně ve výrobcích
vyskytují. Navíc chráníte i svou peněženku. Výrobky
označené ekoznačkou jsou totiž vysoce kvalitní a koupíte je
za srovnatelnou cenu. Kvalita je garantována státem!

Jak poznám
ekologicky šetrné výrobky ?
Přímo na výrobku nebo na jeho obalu je ekoznačka
zobrazena. Je vždy v zelené nebo černé barvě, má tvar
písmene „e“ a nápis Ekologicky šetrný výrobek.
Kompletní a aktuální seznam označených výrobků najdete na
www.ekoznacka.cz .

Důvěryhodné značky

Ekoznačka ČR

Ekoznačka EU
– The Flower

Značka pro produkty
ekologického zemědělství

Ekoznačka Německa
– Der Blaue Engel

Ekoznačka států severní Evropy
– Nordic Svan

Ekoznačka Slovenské republiky

TCO – značka
pro úspornou výpočetní techniku

Energy Star – značka pro
úspornou výpočetní techniku

Existují však skupiny výrobků, které dosud ekoznačku nemají.
I při takovém nákupu myslete, prosím, na životní prostředí:
• Zamyslete se nad vlastnostmi výrobku, jako je funkčnost,
účinnost, trvanlivost!
• Zvažte způsob, jakým je výrobek zabalen!
• Všímejte si u elektrospotřebičů výše spotřeby energií
(prostudujte energetický štítek výrobku)!
• Všímejte si u spotřebičů nároků na vodu!
• Upřednostňujte u čisticích a pracích prostředků
koncentráty, jejichž naředěním získáte odpovídající
množství!

Co mohu udělat, když v obchodě
označené výrobky nenajdu ?
Zkuste se s prodavačem domluvit, zda by nechtěl zavést
prodej takových výrobků, po kterých jeho zákazníci určitě
sáhnou. Nebo se podívejte na www.ekoznacka.cz, kde najdete
i databázi podnikových prodejen ﬁrem, jejichž výrobky
ekoznačku získaly.

• Zvažte, zda nebyl výrobek zbytečně dovezen z velké dálky
a zda neexistuje odpovídající český produkt!
• Všímejte si informací na obalech a etiketách!
• Oslovte výrobce a připomeňte mu možnost o ekoznačku
zažádat!
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Méně úsporné

Spotřební elektronika
– Energetický štítek

Ekologicky nezávadný textil
– Öko-Tex

