AS SPODRĪBA

A/S Spodrība un
ECO SEAL FOR NATURE
•
•
•

Uzņēmums dibināts 1921.gadā. Ofiss un ražošana Dobelē.
2006.gadā investori no Islandes uzsāk strauju un mērķtiecīgu attīstību.
Ražošana :
•
•
•
•

mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi
augu mēslojumi
ķermeņa un matu kopšanas kosmētika
ECO produktu līnija

A/S Spodrība un
ECO SEAL FOR NATURE

•

Ar savu zaļo domāšanu pievēršam sabiedrības uzmanību ekoloģiskam
dzīves veidam.

•

Ticam, ka mūsu spēkos ir mainīt Latvijas tirgu un sabiedrības domāšanas
veidu jautājumos par ilgtspēju.

•

Sniedzam pircējiem iespēju izvēlēties preces atbildīgi un tālredzīgi, domājot
par sevi un mantojumu, ko atstāsim nākamajām paaudzēm.

Radīts, lai saudzētu cilvēkus un vidi!

A/S Spodrība un
ECO SEAL FOR NATURE
•
•
•

ECO SEAL FOR NATURE – ekoloģisku produktu līnija ar starptautisko
EU Ecolabel marķējumu.
Izstrāde uzsākta jau 2007.gadā.
2012.gadā līnijā ietilpa 9 produkti, šodien tā paplašināta jau līdz 20 produktiem,
kurā ietilpst šādas grupas :
•
•
•
•

veļas mazgāšanas līdzekļi
tīrīšanas līdzekļi
trauku mazgāšanas līdzekļi
ķermeņa un matu kopšanas kosmētika

Radīts, lai saudzētu cilvēkus un vidi!

Apbalvojumi
• „Zviedrijas biznesa gada balva 2012” - „Vides balva”
• „Eksporta un inovācijas balva 2012” - „Inovatīvākais produkts”
• „Gada preču zīme pasaulei 2012”
• „Veselības Gada Balva 2013” - „Ekoloģiskie risinājumi”

ECO SEAL FOR NATURE produktu grupas

ĶERMEŅA
KOPŠANAS
LĪDZEKĻI

TĪRĪŠANAS
LĪDZEKĻI

VEĻAS
MAZGĀŠANAS
LĪDZEKĻI

TRAUKU
MAZGĀŠANAS
LĪDZEKĻI

ECO SEAL FOR NATURE
marķējums
EU Ecolabel” - starptautisks standarts, kura iegūšana apliecina
preču atbilstību augstākajiem vides standartiem Eiropā.
No iesniegšanas brīža līdz iegūšanai 4-12 mēneši. Derīgs 4gadus.

Produktu formulas ir izveidotas, lai izslēgtu iespējamo
alerģiju risku. Produktus atzinīgi novērtējusi
Latvijas Astmas un alerģijas biedrība.

ECO SEAL FOR NATURE

• ECO SEAL FOR NATURE izstrādes pamatprincips –
ES oficiālā ekomarķējuma „ EU flower” izvirzītie ekoloģiskie kritēriji.
• Produktu sertificēšana ir viens no godīgas konkurences priekšnosacījumiem un
vienīgā oficiālā garantija patērētājam.
• Produktu sertifikācija ir pastāvīgs darbs, jo EU Ecolabel kritēriju darbības laiks ir
ierobežots, līdz ar to regulāri jāveic pārsertikācija .
• Produkti ir videi draudzīgi visā to dzīves ciklā - no ražošanas līdz nonākšanai
vidē. To lietošana samazina kaitīgo vielu noplūdi ūdens tilpnēs, tā mazinot vai
novēršot riskus videi un cilvēku veselībai.
• Nesatur fosfātus, krāsvielas, liekus konservantus, alergēnus un citas kaitīgas
piedevas, to mazgājošās vielas bioloģiski sadalās.

ECO SEAL FOR NATURE
izstrāde
•
•

Produktu līnijas izstrāde – aptuveni 1-2 gadi
Produktu formulu izstrādes 4 posmi:

1. ES ekomarķējuma kritēriju izvērtēšana
2. Kritērijiem atbilstošu izejvielu piemeklēšana
3. Precīzu produktu formulu izstrāde
4. Produktu paraugu testēšanas process

Rezultāts – ECO SEAL FOR NATURE produktu līnija

Apliecinājums
atbilstībai ekoloģisku produktu
statusam

Drošību apliecinošie pamatkritēriji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izvērtēta produktu ietekme uz vidi
Ierobežota un pārdomāta mazgājošo vielu izvēle formulās
Regulētas visas produkta sastāvā iekļautās vielas
Noteikta un ierobežota konservantu izvēle
Izmantotas tikai sertificētas smaržkompozīcijas
Regulēta un Izvērtēta produktu efektivitāte
Ierobežota un pārdomāta iepakojuma izmantošana
Noteiktas konkrētas dozēšanas prasības

Salīdzinājums
Prasības / standarti

Standarta produkti

ECO produkti

Virsmaktīvās vielas

Sadalīšanās
Standarta
produkti spējai jābūt 80%ECO produkti Sadalīšanās
Galvenā mazgājošo līdzekļu sastāvdaļa ir virsmaktīvās vielas. Galvenā virsmaktīvo
vielu problēma ir to sadalīšanas spēja vidē, kas sliktas sadalīšanās gadījumā var
negatīvi ietekmēt dzīvos organismus.

spējai jābūt 100%

Virsmaktīvās vielas
Toksiskums
ūdensVirsmaktīvo vielu sadalīšanās spējai Virsmaktīvo vielu sadalīšanās spējai
Nav regulējuma
Stingri regulēts un ierobežots
jābūt 100%
organismiem jābūt 80%
Toksiskums jūras organismiem

Dezinfektanti

Biocīdi (dezinfektanti)

Konservanti

Konservanti
Bīstamas vielas un maisījumi

Bīstamas vielas
Fosfāti

Fosfāti
Smaržvielas

Smaržvielas
Prasības iepakojumam

Prasības
iepakojumam
Tīrīšanas/ mazgāšanas spējas

Efektivitāte

Produktu toksiskums, ietekme uz jūras
Produktu toksiskums jūras organismiem
organismiem tiek regulēta un stingri
nav regulēts un aprēķināts
ierobežota

Ir atļauti dažādi ECO
biocīdi
produkti nedrīkst būt biocīdi

Ir atļauti dažādi biocīdi (dezinfektanti)

Satur minimālu, konkrēti regulētu
konservantu daudzumu, lai saglabātu
Stingri
saturēt
mikrobioloģisko stabilitāti

Drīkst saturēt dažādus konservantus

Drīkst

Aizliegti biocīdi

(dezinfektanti)

regulēti, ierobežoti
konservanti

ECO produkti nesatur bīstamus
Var saturēt dažādus maisījumus. Piem.: maisījumus un vielas, kas nav atļautas
EU Label regulās. Piem.: EU Label
veļas mazgāšanas līdzekļos svarīga
regulas neatļauj optisko balinātāju
sastāvdaļa ir optiskie balinātāji, kas
Var
maisījumus
EU Label
produktos
nesadalās vidē
un irsaturēt
kaitīgi dažādus klātbūtni
Satur fosfātus. Izņēmums ir veļas
mazgāšanas līdzekļi, kuru izmantošana
Eiropā ir aizliegta

regulās nav atļauti

Neviens ECO produkts nesatur fosfātus

Smaržvielu izmantošana ir strikti
Nedrīkst saturēt
regulēta. Seal Eco produktos smaržvielu
koncentrācija ir 0.02%, kas ļauj
produktam būt patīkamam lietošanai, tajā
pat laikā drošam arī alerģiskiem
cilvēkiem.
Nav regulējuma
Iepakojuma un produkta attiecības ir Strikts regulējums
Iepakojuma un produkta attiecības nav strikti regulētas. Svara/utilizācijas
ierobežotas un aprēķinātas
koeficients nedrīkst pārsniegt definētos
rādītājus
ECO produkti ir koncentrēti un efektīvi.
Nav regulējuma
Strikts regulējums
Efektivitāte tiek testēta un tai jābūt
ekvivalentai vai augstākai par tirgus
Nav nekādu regulējumu attiecībā uz
produkta efektivitāti. Tā netiek testēta, līderu tīrīšanas spējām.
izņemot gadījumus, ja tā ir paša ražotāja Rezultāts: koncentrēts un efektīvs
iniciatīva
produkts
ļauj
izmantot
mazāku
Jābūt
koncentrētiem, ar augstu
daudzumu produkta, samazināt ietekmi
Nav regulējuma
efektivitāti
uz vidi un ietaupīt

Satur

Smaržvielu koncentrācija un
kompozīcijas netiek regulētas, nav
nekādu ierobežojumu

Kāpēc izvēlēties ECO ?
Standarta mazgāšanas līdzekļi
• var būt kaitīgi jūras organismiem un videi
• var ierosināt alerģijas un ģenētiskas izmaiņas
• negatīvi ietekmē ūdens attīrīšanas iekārtu darbību

ECO produkti – ekonomisks un sociāls ieguvums

•
•
•
•
•
•

attīstīšanas un ražošanas process ir kontrolēts, pieejama infomācija par katru izejvielu
minimāla ietekme uz vidi, netiek radīti kaitīgi notekūdeņi un gaisa piesārņojums
nav kaitīgas ietekmes uz ražošanas darbinieku veselību
piemēroti arī bērniem un cilvēkiem ar alerģiskām reakcijām
koncentrēti un efektīvi produkti palīdz panākt ietaupījumus budžetā
«zaļā domāšana» Latvijā strauji attīstās
A/S Spodrība dati: Eco produkcijas īpatsvars LV 15% (2015.gadā 12%, 2014.gadā 10%)
Apgrozījuma dinamika: katru gadu par 75-80%

AS SPODRĪBA
+371 63722311
info@seal.lv
www.seal.lv

