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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Práčky od LG získali prestížne osvedčenie Green Product Mark 

 

Nízkoenergetické práčky sú prvými domácimi spotrebičmi od LG,  

ktoré získali uznávané európske ekologické osvedčenie 

 

Bratislava, 13. septembra 2012 - Práčky s predným plnením od LG získali osvedčenie "Green 

Product Mark" od TÜV Rheinland, rešpektovanej a nezávislej nemeckej organizácie 

testujúcej spotrebné tovary. 

 

Green Product Mark je uznávaným certifikátom, ktorým sa označujú spotrebiče vysoko šetrné 

k životnému prostrediu. Spredu plnené práčky sú prvými produktmi v sektore domácich spotrebičov 

LG, ktoré tento certifikát získali. O certifikát sa predovšetkým zaslúžila unikátna technológia Direct 

Drive (motor práčky je pripevnený priamo na bubon), ktorá oproti bežným práčkam znižuje 

spotrebu energie až o 50%. 

 

"Ekologické štandardy sa neustále zvyšujú a rovnako tak spotrebitelia požadujú šetrnejšie 

produkty," hovorí Martin Malý, tlačový hovorca LG Electronics. "Toto ocenenie od TÜV 

Rheinland (obdoba slovenskej nezávislej organizácie TEST vydávajúci časopis dTest) je len 

dôkazom toho, že naša spoločnosť ide správnym smerom. Aj naďalej budeme prichádzať 

s inováciami a snažiť sa o ešte šetrnejší prístup k prírodným zdrojom." 

 

TÜV Rheinland testuje produkty dostupné na európskom trhu. Pre získanie certifikátu Green 

Product Mark musí výrobok prejsť komplexným hodnotením a napríklad testom spotreby vody 

a energie. Hodnotí sa celý rad ďalších faktorov ovplyvňujúcich životné prostredie. Prestížny 

certifikát je pre LG uznaním, že sa usiluje o ochranu životného prostredia a vytvára energeticky 

účinné technológie. 
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V prípade záujmu o bližšie informácie, technické špecifikácie, komentáre k tovarom alebo záujmu 
o výpožičky produktov kontaktujte, prosím, našu PR agentúru LG-One: 
Radovan Švec       Senior Consultant +421 917 445 739  radovan.svec@lg-one.com 

 

O LG Electronics CZ 

Spoločnosť LG je silnou medzinárodnou spoločnosťou so sídlom v Kórei, ktorá svojou viac než 50-ročnou tradíciou patrí medzi 

svetových lídrov a technologických inovátorov v spotrebnej elektronike, domácich spotrebičoch a mobilných komunikáciách. 

Regionálna pobočka LG Electronics CZ patrí na českom a slovenskom trhu medzi popredných hráčov v predaji spotrebnej 

elektroniky. Ponúkané portfólio LG je rozdelené do piatich kategórií: Spotrebná elektronika, Domáce spotrebiče, Klimatizačné 

jednotky, Mobilné telefóny a Informačné technológie. Česká pobočka LG Electronics bola založená v roku 2003, o dva roky neskôr 

pribudla kancelária v Bratislave. Zamestnáva viac ako 120 zamestnancov, pričom ročný obrat sa pohybuje rádovo miliardách korún. 

V celosvetovej skupine LG pracuje viac ako 84 tisíc ľudí, v 112 prevádzkach, v 81 dcérskych spoločnostiach na celom svete. 

Produkty spoločnosti LG zaručujú vysokú kvalitu, inovatívnosť a osobitosť. V roku 2011 získala spoločnosť LG ocenenia asociácie 

EISA za "Najlepšie riešenie 3D domáceho kina" a "Najlepší prehrávač kombinovaný so systémom priestorového zvuku". LG sa 

pravidelne zúčastňuje súťaží reddot Design Award, iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). 
Tlačový hovorca LG Electronics CZ: 

 

Martin Malý 

T.: +420 234 094 663 

M.: +420 731 471 724 

E.: martin.maly@lge.com 
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