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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

Hlavní produkty LG obdržely CarbonFree® certifikaci 

Certifikace zvýrazňuje ekologické smýšlení společnosti LG 

 

Praha, 3. ledna 2013 - Certifikaci CarbonFree
® 

 získala pro šest výrobků společnost LG, čímž se potvrdila 

firemní strategie LG, a to snižovat uhlíkové stopy. Nadace Carbonfund.org, vedoucí organizace v boji proti 

globálnímu oteplování a jedna z nejvyšších autorit v oblasti hodnocení dopadů jednotlivce a podniků na 

životní prostředí, tak ocenila aktivity LG v oblasti výroby produktů s nízkou uhlíkovou stopou. 

 

Mezi CarbonFree 
®
 výrobky se zařadily OLED TV, smartphone LG Optimus G, pračka, lednička, vysavač, a 

monitor. Tyto výrobky byly podrobeny komplexní analýze svého životního cyklu, která je součástí celého 

certifikačního procesu. Certifikace stanovuje velikost uhlíkové stopy v průběhu výrobního procesu a 

životního cyklu výrobku, od výroby, přes dodávku spotřebiteli až po konečnou likvidaci. 

 

„Jako ekologicky zodpovědná společnost se snažíme dodávat na trh energeticky účinné výrobky,“ říká 

Martin Malý, tiskový mluvčí společnosti LG Electronics. „Je to běh na dlouhou trať, máme před sebou 

dlouhou cestu, avšak odstartovali jsme skvěle.“ 

 

Certifikát CarbonFree 
®
 získala společnost LG pro sedm svých výrobků již v roce 2011. Všechny výrobky 

s certifikátem CarbonFree 
®
 budou k vidění na stánku LG (stánek číslo 8204) na veletrhu  Consumer 

Electronics Show 2013 (CES) v Las Vegas, který se koná od 8. do 11. ledna. 

 

 

O LG Electronics CZ  

Firma LG je silnou korejskou společností, která se svojí více než 50letou tradicí patří mezi světové lídry a technologické inovátory ve 

spotřební elektronice, domácích spotřebičích a mobilních komunikacích. Regionální pobočka LG Electronics CZ patří na českém a 

slovenském trhu mezi přední hráče v prodeji spotřební elektroniky. Nabízené portfolio LG na českém trhu je rozděleno do pěti 

kategorií: Spotřební elektronika, Domácí spotřebiče, Klimatizační jednotky, Mobilní telefony a Informační technologie. Česká 

pobočka LG Electronics byla založena v roce 2003, o dva roky později přibyla kancelář v Bratislavě. Zaměstnává více než 120 

zaměstnanců, přičemž roční obrat se pohybuje v řádu miliard korun. Ve skupině LG pracuje více než 84 tisíc lidí, ve 112 provozech, 

v 81 dceřiných společnostech na celém světě. Produkty společnosti LG zaručují vysokou kvalitu, inovativnost a osobitost. V roce 

2011 získala společnost LG ocenění asociace EISA za „Nejlepší řešení 3D domácího kina“ a „Nejlepší přehrávač kombinovaný se 

systémem prostorového zvuku“. LG se pravidelně účastní soutěží Red Dot Design Award, iF Design Award a Industrial Design 

Excellence Award (IDEA). V letošním roce se společnost LG Electronics CZ stala v České republice generálním partnerem Digital 

3D filmu Avengers. 
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V případě zájmu o technické specifikace nebo zájmu o výpůjčky produktů kontaktujte, prosím, naši PR agenturu LG-One:  

Pavel Jína, T: (+420) 724 666 602,  pavel.jina@lg-one.com 

 

Tiskový mluvčí LG Electronics CZ: 
 
Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: martin.maly@lge.com, www.lg.cz/www.lge.sk 

mailto:martin.maly@lge.com

