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Cradle-to-Cradle sertifikācija 

Kritēriji: 

• Materiālu drošība/ nekaitīgums  

• Materiālu atkārtota izmantošana  

• Enerģija no atjaunojamajiem resursiem 

• Ūdens taupības pasākumi 

• Sociālā atbildība 

Sertifikāts: 

• Pamata, Sudraba, Zelta, Platīna 

http://mbdc.com/ 



DESSO paklāji 

• Paklāji uzņēmumiem, 
mācību iestādēm, 
medicīnas iestādēm 

• Augstāka gaisa kvalitāte 

• Drošs, neslīdošs grīdas 
segums 

 

C-to-C:  

• Paklājā izmantotas 
otrreizējo izejvielu 
šķiedras; 

• Paklājus var nodot atpakaļ 
un tie tiks pārstrādāti. 
 

 
www.desso.com 



AHREND 

• Biroja krēsli. 

 

C-to-C: 

• Cradle-to-Cradle Silver sertifikāts; 

• Augstas kvalitātes materiāli, kas 
kalpo ilgāk; 

• 100% pārstrādājams; 

• Ražošanā izmantotas ilgtspējīgas 
tehnoloģijas. 

 

  

 

www.ahrend.com  



CLIMATEX audumi 

• audumi krēsliem, dīvāniem un citām sēdēšanai paredzētām 
mēbelēm;  

• augsta auduma kvalitāte. 

C-to-C: 

• augsti standarti – izejmateriāli, enerģijas avoti, ražošanas 
process; 

• audumi iekļaujas bioloģiskajā ciklā. 
www.climatex.com 



TRIGEMA apģērbi 

C-to-C: 

• 100% bio-kokvilna; 

• Videi draudzīgas krāsvielas; 

• Materiāli atgriežas bioloģiskajā 

ciklā. 

 

www.trigema.de 



Van Houtum  

Satino Black – tualetes papīrs, 
papīra dvieļi, ziepes, WC piederumi. 

 

C-to-C: 

• 100% otrreizējās izejvielas 
(papīrs, plastmasa); 

• Videi draudzīgs pārstrādes 
process; 

• Papīrs/ ziepes sadalās bioloģiskajā 
ciklā; 

• Plastmasas izstrādājumu atpakaļ 
savākšana. 

 

www.vanhoutumpapier.com 



Philips Econova televizors 

•Pārdošanā kopš 2010.g. 

 

C-to-C: 

•Zems enerģijas patēriņš; 

•Otrreizējās izejvielas; 

•Videi draudzīgs iepakojums; 

•Pults – saules baterija; 

•Vieglāk atdalāmas detaļas. 

 



AGION pretmikrobu līdzekļi 

Pretmikrobu produkti medicīnas iestādēm, 
sabiedriskām vietām, audumiem– sudrabs, cinks, 
varš. 

C-to-C: 

• Videi drošas izejvielas. 

 

www.agion-tech.com 



G diapers autiņbiksītes 

•Auduma autiņbiksītes ar 
biodegradablu ieliktni 

 

C-to-C: 

•Ieliktņi 100% sadalās vidē. 

www.gdiapers.com 



Method produkti 

•Mājas tīrīšanas līdzekļi, ķermeņa 
kopšanas līdzekļi, veļas 
mazgāšanas līdzekļi 

 

C-to-C: 

•Videi draudzīgas sastāvdaļas; 

•Videi draudzīgs iepakojums; 

•Otrreizējās izejvielas plastmasas 
iepakojumam; 

•Izmanto pārstrādājamas 
plastmasas (PET, HDPE); 

•Atkārtoti uzpildāmi iepakojumi; 

•Grūti pārstrādājamo materiālu 
savākšanas tīkls; 

methodhome.com 



Pendleton 

•Ekoloģiski spilveni un 
aizkari 

 

C-to-C: 

•Eco wool – dabiski 
noārdās nekaitējot 
videi. 

www.pendleton-usa.com 



Playworld systems 

Rotaļu laukumi 

 

C-to-C: 

•Materiālo, kas iekļaujas 
tehnoloģiskajā vai bioloģiskajā 
ciklā; 

•Zaļās enerģijas izmantošana 
ražošanas procesā; 

•Ūdens taupības pasākumi 
ražošanas procesā. 

playworldsystems.com 



Vairāk piemēru 

Skatīt sertificēto produktu katalogu: 

http://c2c.mbdc.com/c2c/list.php?order=type  

 

http://c2c.mbdc.com/c2c/list.php?order=type


PET pudeļu pārstrāde 

«Eko PET», Jelgava 

 

•PET pudeļu regranulācija 
paaugstinot PET 
polimerizācijas pakāpi 

 

•PET granulas pārtikas 
iepakojumam 

 

•PET pudele -> PET pudele 



E-pasts: rita@zalais.lv   

Mūžu dzīvo, mūžu mācies.  
 

Šķirošanas laikmets sācies! 
 

/ @acgarni /  

mailto:rita@zalais.lv
mailto:rita@zalais.lv

