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Kategoria Przykład kategorii produktów Stosunek wagowy

CATERING Serwetki, obrusy, kubki, talerze, miski, sztućce itp. 100%

Zamrażarki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, lodówki itp. 25%

ŚRODKI HIGIENICZNE Chusteczki higieniczne, papier toaletowy itp. 100%

Kosze na śmieci, worki na śmieci, dozowniki, gąbki, miotły itp. 60%

ŚRODKI OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ 

Odzież i obuwie robocze itp. 20%

Ochrona: słuchu, głowy i twarzy, oczu, rąk, zabezpieczenie przed  
upadkiem z wysokości itp. 20%

Apteczki pierwszej pomocy, ochrona dróg oddechowych itp. 20%

SPRZĘT IT
Telefony, tablety, komputery, projektory itp. 25%

Monitory, klawiatury, myszki, kable, drukarki, słuchawki, 
akcesoria itp. 25%

MATERIAŁY 
EKSPLOATACYJNE DO 

URZĄDZEŃ Wkłady atramentowe, tonery itp. 75%

SPRZĘT BIUROWY Ekrany projekcyjne, baterie, kalkulatory, niszczarki 25%

ETYKIETY, 
OZNAKOWANIE I 
IDENTYFIKACJA

Produkty do elektronicznego i mechanicznego etykietowania itp. 25%

Etykiety do komputerów, etykiety biurowe itp. 100%

Oznakowanie, identyfikatory itp. 100%

PAPIER A4, A5, papier kolorowy itp. 100%

KSIĄŻKI I NOTATNIKI

Notatniki, podkładki do pisania itp. 100%

Terminarze i organizery 100%

Karteczki samoprzylepne 100%

Kategoria Przyk ad kategorii produktów Stosunek wagowy

PRZYBORY DO 
PISANIA Długopisy, markery, zakreślacze, ołówki itp. 75%

ARTYKUŁY BIUROWE

Kleje, taśmy klejące, taśmy biurowe itp. 50%

Zszywacze, dziurkacze, stemple, pinezki itp. 50%

Nożyczki, nożyce, nożyki biurowe, gilotyny do papieru itp. 50%

ARTYKUŁY DO 
RECEPCJI I BIURA 
ORAZ ARTYKUŁY 

OSOBISTE

Teczki, plecaki, walizki itp. 50%

Artykuły do recepcji, biura pracowników ochrony itp. 50%

Akcesoria biurowe 50%

MEBLE I 
WYPOSAŻENIE SAL 

KONFERENCYJNYCH

Siedzenia, krzesła itp. 60%

Biurka, stoły, szafki, regały, półki, szafy, schowki itp. 60%

Lampy, żarówki itp. 60%

Akcesoria (maty pod krzesła, drabinki, wózki ręczne itp.) 60%

Tablice do pisania, sztalugi, tablice informacyjne itp. 60%

ARTYKUŁY DO 
PREZENTACJI 

DOKUMENTÓW Teczki i koszulki na dokumenty, folia do laminowania itp. 50%

ARTYKUŁY DO 
ARCHIWIZACJI 

DOKUMENTÓW Segregatory dźwigniowe, teczki typu Manila itp. 60%

OPAKOWANIA 
STANDARDOWE I 
PRZEMYSŁOWE 

Folia stretch itp. 80%

Papier ochronny, folia bąbelkowa, pianka do pakowania, sznurki,  
luźne wypełnienie, worki, uszczelnienie itp. 75%

Koperty, pudła wysyłkowe itp. 100%

Koperty ochronne, taśmy pakowe itp. 75%
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Kryteria Definicja

Możliwość naprawy Produkt może być łatwo zdemontowany i naprawiony. Części zamienne do produktu muszą być dostępne, a czas dostępności tych części
musi być podany do wiadomości klientów.
Alternatywnie istnieje możliwość samodzielnej naprawy przez klienta - w takim wypadku nazwa części/materiału do naprawy produktu
musi być podana w instrukcji.

Możliwość ponownego napełnienia Produkt lub opakowanie może być oznaczone jako nadające się do ponownego napełnienia, gdy są dostępne odpowiednie produkty 
umożliwiające ponowne jego napełnienie, a po ponownym napełnieniu produkt lub opakowanie mogą być użyte zgodnie ze swoim 
pierwotnym przeznaczeniem.
Produkt lub opakowanie może być oznaczone jako nadające się do ponownego napełnienia wyłącznie wtedy, gdy:
- Wdrożony jest program zbiórki zużytych produktów lub opakowań w celu ich ponownego napełnienia i użycia, lub
- Dostępne są środki umożliwiające nabywcy ponowne napełnienie i użycie produktu lub opakowania.

Możliwość zwrotu Produkt może zostać zwrócony dostawcy (bezpośrednio lub za pośrednictwem Lyreco) w celu jego ponownego wykorzystania lub 
recyklingu i nadania mu drugiego życia.

Zmniejszone zużycie zasobów 
(energii, wody, materiałów) 

Użytkowanie / Wyprodukowanie produktu zużywa mniejszą ilość zasobów: wody, energii lub materiałów. Cecha taka ma charakter 
porównawczy. Z tego względu podstawa porównania musi być przedstawiona w wystarczająco jasny sposób, aby uniknąć błędnej 
interpretacji.

Produkt o przedłużonym cyklu życia Sposób wykonania produktu pozwala na jego dłuższe użytkowanie. Gwarancja jest udzielona na dłuższy okres czasu w porównaniu do 
gwarancji wymaganej ustawowo. Produkt jest oznakowany wskaźnikiem trwałości.

Możliwość poddania kompostowaniu 
(w kompostowniku przydomowym) lub 
biodegradacji

Akceptowane jest wyłącznie kompostowanie w kompostownikach przydomowych. Produkt może spełniać normy EN 14995 i EN 13432 
lub być oznakowany etykietą "OK compost HOME". Kompostowanie przemysłowe nie jest uwzględniane.
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