L’Etiqueta ecològica
i el Distintiu de garantia
de qualitat ambiental
de la Generalitat de
Catalunya
Identifiquem aquells productes i serveis que reuneixen
determinades propietats o característiques que els fan més
respectuosos amb el medi ambient.
Som fàcils d’identificar i de confiança: si esculls un producte
amb la flor europea o amb el distintiu, estaràs fent una
elecció respectuosa amb el medi ambient!
Durem 10 vegades més que les
bombetes incandescents i consumim
5 vegades menys electricitat que elles,
tenim molt poc mercuri i el nostre
embolcall fa servir com a mínim un
65% de material reciclat.

Reduïm la
contaminació de l’aire
i de l’aigua durant
la nostra producció,
limitem l’ús de
productes perillosos
per a la teva salut i per
al medi ambient i a
més, durem molt!

Som molt eficients
en calefacció i
refrigeració i
tenim un baix
impacte en el canvi
climàtic.

Amb el suport de:

Nosaltres reduïm
l’emissió de
compostos orgànics
volàtils durant
el procés de
producció, excloem
substàncies nocives
per a la teva salut i
per al medi ambient.
I el nostre envàs
està fet amb
material reciclat.

Ei! En el meu procés de
producció també s’han
reduït les emissions
contaminants i a més
s’estalvia energia.
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Nosaltres t’ajudem a
posar color a la teva
vida sense fer servir
metalls pesants,
substàncies tòxiques
o cancerígenes, a més reduïm
l’emissió de compostos
orgànics volàtils a casa teva.

I jo sóc el
Distintiu
de garantia
de qualitat
ambiental de la
Generalitat de
Catalunya

Complim amb estrictes límits
sobre la perillositat dels
nostres ingredients, tenim
un impacte molt baix en els
ecosistemes aquàtics i un alt
nivell de biodegradabilitat.

Joguines
elèctriques i
electròniques

Estem fets de fibres de paper reciclat o de fibres
verges de boscos gestionats de forma sostenible
i per a la nostra producció s’ha limitat l’emissió
de sulfurs i de CO2 i la contaminació de l’aigua.

Estem fets de
matèria orgànica,
no contenim torba,
no contaminem el
sòl amb metalls
pesants.

Els teixits amb
l’Ecoetiqueta
europea no
acceptem fibres
inorgàniques ni
pigments amb plom,
som respectuosos
amb la teva salut i la
del medi ambient.

Hola! Sóc la
“flor europea”,
l’etiqueta
ecològica
europea

Bones pràctiques
de gestió ambiental

Nosaltres som
tan efectius com
qualsevol altre
producte de neteja
però no contenim
determinades
substàncies perilloses
i som altament
biodegradables.
Consumim menys energia tant durant l’ús com
quan estem en espera, contenim menys productes
perillosos per a la salut i per al medi ambient i som
fàcilment desmuntables i reciclables.
I als ordinadors, ens podeu allargar la vida
actualitzant-nos.

Els recobriments per al terra
som de fusta reciclada o de
fusta de boscos gestionats
de forma sostenible i els
d’altres materials limitem
l’ús de substàncies nocives i
limitem la contaminació
en el medi.

Estem fets de fibres de fusta reciclada o de fibres verges
provinents de boscos gestionats de forma sostenible. Limitem l’ús
de productes lesius per a la teva salut i per al medi ambient i
estem dissenyats per ser durables i fàcilment reciclables.

Productes
i sistemes que
afavoreixen
l’estalvi d’aigua
(reductors
de cabal per a
dutxes, aixetes
i inodors)

Bosses
d’escombraries

Aquí pots consultar el catàleg europeu de productes
amb la “flor europea”: http://ec.europa.eu/ecat/

