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TISKOVÁ ZPRÁVA       
 

 

Pračky od LG obdržely prestižní osvědčení Green Product Mark 
 

Nízkoenergetické pračky jsou prvními domácími spotřebiči od LG, které získaly uznávané evropské 

ekologické osvědčení 

 
 

Praha, 13. září 2012 – Pračky s předním plněním od LG získaly osvědčení „Green Product Mark“ od 

TÜV Rheinland, respektované a nezávislé německé organizace testující spotřební zboží.  

 

Green Product Mark je uznávaným certifikátem, kterým se označují spotřebiče vysoce šetrné k životnímu 

prostředí. Předem plněné pračky jsou prvními produkty v sektoru domácích spotřebičů LG, které tento 

certifikát obdržely. O certifikát se především zasloužila unikátní technologie Direct Drive (motor pračky je 

připevněn přímo na buben), která oproti běžným pračkám snižuje spotřebu energie až o 50 %.  

 

„Ekologické standardy se neustále zvyšují a stejně tak spotřebitelé požadují šetrnější produkty,“ říká Martin 

Malý, tiskový mluvčí LG Electronics. „Toto ocenění od TÜV Rheinland (obdoba české nezávislé 

organizace TEST vydávající časopis dTest) je jen důkazem toho, že naše společnost jde správným směrem. I 

nadále budeme přicházet s inovacemi a snažit se o ještě šetrnější přístup k přírodním zdrojům.“  

 

TÜV Rheinland testuje produkty dostupné na evropském trhu. Pro získání certifikátu Green Product Mark 

musí výrobek projít komplexním hodnocením a například testem spotřeby vody a energie. Hodnotí se celá 

řada dalších faktorů ovlivňujících životní prostředí. Prestižní certifikát je pro LG uznáním, že usiluje o 

ochranu životního prostředí a vytváří energeticky účinné technologie.  

 

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 
 


