Nákupní seznam
Do kuchyně
• mycí prostředek na nádobí
• papírové ubrousky
• papírové utěrky
• textilní ubrus a prostírání
• víceúčelový čistící prostředek

Do koupelny
• čisticí prostředek na WC
• čisticí prostředek do koupelny
• toaletní papír
• prací prášek
• tekuté mýdlo
• zrcadlo
• dlaždice

MENU

Zelené nakupování

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

Do pracovny
• sešity, obálky, tiskopisy
• šanon nebo pořadač
• papír do tiskárny
• nábytek
• notebook

Další
• oblečení
• povlečení
• látkové pleny
• stůl do dětského pokoje
• papírové kapesníčky
• interiérové dveře a zárubně
• tepelná izolace
• kanalizační a vodovodní trubky

MENU

Kontakt
CENIA,
česká informační agentura životního prostředí

ZELENÁ DOMÁCNOST

Litevská 8
100 05 Praha 10
Tel.: 267 225 269, 267 225 347
ekoznacka@cenia.cz
www.cenia.cz
www.ekoznacka.cz

Vytištěno na papíře vyrobeném bez použití chloru.

Ekologicky šetrné výrobky v domácnosti

DÛvûryhodné znaãky

Zelená domácnost
Proč mám nakupovat ekologicky
šetrné výrobky ?
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 šetříte i svou peněženku.
Výrobky označené ekoznačkou jsou totiž vysoce kvalitní
a koupíte je za srovnatelnou cenu. Jejich 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 podobu stylizovaného písmene „e“ a nápis Ekologicky šetrný výrobek.
Na našem trhu jsou také k dostání výrobky označené ekoznačkou EU. Kompletní a aktuální seznam označených
výrobků najdete na stránce www.ekoznacka.cz.

Ekoznaãka Ekologicky
šetrný výrobek

Ekoznaãka EU

Znaãka pro produkty
ekologického zemûdûlství

Ekoznaãka Nûmecka –
Der Blaue Engel

Ekoznaãka státÛ severní
Evropy – Nordic Svan

Ekoznaãka Slovenské
republiky

TCO – znaãka pro
úspornou výpoãetní
techniku

Energy Star – znaãka pro
úspornou výpoãetní
techniku

Znaãka FSC oznaãuje
výrobky z udržitelnû
pûstovaného dfieva

Öko-Tex – znaãka
pro ekologicky nezávadný
textil

Další informace
Druhy výrobků s ekoznačkou, které jsou na našem trhu k
dostání, jsou uvedeny v Nákupním seznamu na poslední
straně tohoto letáku. Ekoznačku mohou získat i provozovatelé turistických ubytovacích služeb či kempů,
školy, administrativní provozy (nevýrobní podniky) či
obchody. Stejně jako se neustále rozšiřují skupiny
výrobků a služeb, které mohou být označeny ekoznačkou, přibývá i označených produktů.
Některé skupiny výrobků však dosud ekoznačku nemají.
I při takovém nákupu myslete, prosím, na životní prostředí:
• Vybírejte především podle vlastností výrobku, jako je
funkčnost, účinnost, trvanlivost.
• Zvažte, jak je výrobek zabalen. Čím méně obalů, tím
lépe.
• U elektrospotřebičů si všímejte výše spotřeby energie.
Berte v úvahu údaje na energetickém štítku výrobku.
• U praček a myček nádobí si všímejte nároků na vodu
(též na energetickém štítku).
• U čisticích a pracích prostředků upřednostňujte koncentráty. Z menšího balení získáte stejné nebo větší
množství prostředku naředěním a ještě ušetříte
místo, obal i peníze.
• Zvažte, zda nebyl výrobek zbytečně dovezen z velké
dálky a zda existuje odpovídající český produkt.
• Orientujte se podle informací na obalech a etiketách.

Co mohu udělat, když v obchodě označené
výrobky nenajdu ?
Navrhněte majiteli či provozovateli, aby o ekologicky
šetrné výrobky rozšířil nabídku svého obchodu. Řekněte
mu o stránce www.ekoznacka.cz.

• Oslovte výrobce a připomeňte mu možnost ekoznačku
pro své výrobky získat.

