CERTYFIKACJA EU ECOLABEL PCBC S.A.
Certyfikacja EU Ecolabel to oficjalne, europejskie wyróżnienie, które jest przyznawane wyrobom i usługom przyjaznym
dla środowiska, spełniającym wysokie standardy środowiskowe, jakościowe i zdrowotne. Nasze doświadczenie, gruntowna
znajomość procesów certyfikacji oraz szeroko zakrojona współpraca z ekspertami z wielu dziedzin dają pewność, że wyroby
i usługi zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich główne oddziaływanie na środowisko było ograniczone do
minimum przez cały cykl życia.

Korzyści z certyfikacji
■ Doskonałość środowiskowa, gdyż na każdym etapie cyklu życia wyrobów i usług są podejmowane najlepsze decyzje
dla środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu ich wysokiej jakości i wartości dodanej
■ Przewaga konkurencyjna oraz wyróżnienie wyrobów i usług na rynku
■ Wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa dbającego o środowisko
■ Ułatwienie dostępu do unijnych rynków zbytu
■ Priorytetowe traktowanie wybranych wyrobów ekologicznych przez organy administracji publicznej, w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP)
■ Skuteczne narzędzie marketingowe do pozyskiwania nowych grup klientów, jak i utrzymania dotychczasowych

Nasze kompetencje
Jesteśmy jednostką właściwą ds. przyznawania europejskiego oznakowania ekologicznego EU Ecolabel w Polsce. W tym
obszarze działamy od 1992 roku, choć pierwsze sukcesy na tym polu pojawiły się w 2008 roku. Wydaliśmy już łącznie
ponad 850 certyfikatów EU Ecolabel obejmujących ok. 6500 wyrobów i usług.

Jakie wyroby i usługi certyfikujemy?
Wyroby ogólnoprzemysłowe
■ Papier (do kopiowania, graficzny,
przetworzony, zadrukowany,
gazetowy)
■ Bibułka i wyroby z bibułki
■ Materace łóżkowe
■ Pokrycia podłogowe
■ Meble
■ Twarde pokrycia podłogowe
■ Wyroby włókiennicze
■ Obuwie
■ Pochłaniające środki higieniczne
Usługi

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

■ Zakwaterowanie turystyczne
■ Usługi sprzątania pomieszczeń
Wyroby chemiczne
■ Detergenty
■ Produkty kosmetyczne spłukiwane
■ Farby i lakiery
■ Środki smarowe
■ Podłoża uprawowe, polepszacze
gleby i ściółki ogrodniczej

Wyroby elektroniczne
■ Odbiorniki telewizyjne
■ Komputery osobiste, notebooki
i tablety

Znaki jakości

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
www.linkedin.com/company/pcbcsa/
www.facebook.com/PCBCSA
www.pcbc.gov.pl/pl/ecolabel
+48 22 464 52 00
sprzedaz@pcbc.gov.pl

