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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Hlavné produkty LG dostali certifikáciu CarbonFree
®
  

Certifikácia zvýrazňuje ekologické zmýšľanie spoločnosti LG 

 

Bratislava, 3. januára 2013 - Certifikáciu CarbonFree
®
 získala spoločnosť LG pre šesť svojich 

výrobkov, čím sa potvrdila firemná stratégia LG znižovať uhlíkovú stopu. Nadácia Carbonfund.org, 

vedúca organizácia v boji proti globálnemu otepľovaniu a jedna z najvyšších autorít v oblasti 

posudzovania vplyvu jednotlivca a podnikov na životné prostredie, tak ocenila aktivity LG v oblasti 

výroby produktov s nízkou uhlíkovou stopou. 

 

Medzi CarbonFree
®
 výrobky sa zaradili OLED TV, smartfón LG Optimus G, práčka, chladnička, 

vysávač, a monitor. Tieto výrobky boli podrobené komplexnej analýze svojho životného cyklu, 

ktorá je súčasťou celého certifikačného procesu. Certifikácia stanovuje veľkosť uhlíkovej stopy 

v priebehu výrobného procesu a životného cyklu výrobku, od výroby, cez dodávku spotrebiteľovi až 

po konečnú likvidáciu. 

 

"Ako ekologicky zodpovedná spoločnosť sa snažíme dodávať na trh energeticky účinné výrobky," 

hovorí Martin Malý, tlačový hovorca spoločnosti LG Electronics. "Je to beh na dlhú trať, máme 

pred sebou dlhú cestu, ale odštartovali sme skvele." 

 

Certifikát CarbonFree
®
 získala spoločnosť LG pre sedem svojich výrobkov už v roku 2011. Všetky 

výrobky s certifikátom CarbonFree
®
 budú k videniu na stánku LG (stánok číslo 8204) na veľtrhu 

Consumer Electronics Show 2013 (CES) v Las Vegas, ktorý sa koná od 8. do 11. januára. 

 

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 
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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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