
Díjnyertes
tisztítószerek



DÍJNYERTES TISZTÍTÓSZEREK

A nemzetközi versenyeken elnyert díjak összesítése

A CYCLE számára 2021 az az év, amikor innovatív termékei különböző díjakat nyertek, amelyek 
további nemzetközi elismerést szereztek elismert szervezetek által szervezett versenyeken.

2021 áprilisában a CYCLE díjat kapott a 2021-es Green Product Award-on a körkörös anyagok 
kategóriájában. A díjakat 2013 óta adják olyan termékek és szolgáltatások elismerésére, 
amelyek innovációt jelentenek különböző kategóriákban, mint pl. fenntarthatóság, dizájn, 
építészet, életstílus stb. Kiváló platformot biztosít a résztvevők számára, hogy visszajelzéseket 
kapjanak a munkásságuk kapcsán.

Ezt követte a 2021-es Inno d’Or Innovációs Nagydíj (az ünnepséggel május 27-én), amelyet a 
CYCLE termékeinek ítélt oda az év innovációjaként a Trade Magazine. A díj az értékteremtő 
innovációk évről évre történő népszerűsítését szolgálja.

2021 júniusában a CYCLE díjat nyert a Cash Handelsforum-on, Ausztria egyik legnagyobb 
iparági találkozóján. A kiskereskedelmi, ipari és tudományos szakértőkből álló zsűri öt döntőst 
választott ki, és a CYCLE nyert a Fenntarthatóság kategóriában.

A díjakról szóló cikkek ezeken a linkeken találhatók:

The announced winners at the Handelsforum, Austria: https://www.cash.at/handel/news/

Winners of the Green Product Awards: https://www.gp-award.com

The announcement by the Trade Magazin for Inno d’Or: https://trademagazin.hu/en/



Tanúsítványok



A bizalomépítés nem azt jelenti, hogy ígéreteket teszünk, hanem 
komolyan elkötelezzük magunkat a vállalat küldetése, alapelvei és 
értékei mellett. Ezért törekszünk az olyan intézmények jóváhagyására, 
amelyek világszerte a környezetvédelmi kiválóságot képviselik. 
 
Itt találja az odaítélt okleveleink listáját:

A CYCLE-nél hiszünk abban, hogy a háztartási termékeknek 
cruelty-freenek kell lenniük. Büszkék vagyunk a Leaping 
Bunny jóváhagyására. A Leaping Bunny a törvényi előírásokon 
túlmenően erőszakmentes szabványokat követel meg. 
Minden saját márkájú háztartási tisztítószerünk a Cruelty Free 
International Leaping Bunny Program, a kegyetlenségmentes 
termékek nemzetközileg elismert aranyszabványa szerint 
engedélyezett. Ragaszkodunk a rögzített határidőhöz, 
és proaktívan figyeljük beszállítóinkat, hogy termékeink 
továbbra is megfeleljenek a Leaping Bunny kritériumoknak. 
Beszállítói felügyeleti rendszerünk is független auditált. 
A Cruelty Free International, a Leaping Bunny és a Leaping Bunny 
kritériumokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a 
www.crueltyfreeinternational.org webhelyre.

A CYCLE-nél büszkék vagyunk arra, hogy 2020 óta elnyertük a 
CYCLE WC-tisztító és CYCLE fürdőszoba-tisztító EU ökocímkéjét. 
„Az 1992-ben alapított, Európában és világszerte elismert EU 
ökocímke a környezetvédelmi kiválóság címke, amelyet olyan 
termékeknek és szolgáltatásoknak ítélnek oda, amelyek teljes 
életciklusuk során megfelelnek a magas környezetvédelmi 
előírásoknak: a nyersanyag kitermelésétől a gyártásig, elosztásig 
és ártalmatlanításig. Az EU Az ökocímke elősegíti a körforgásos 
gazdaságot azáltal, hogy arra ösztönzi a termelőket, hogy kevesebb 
hulladékot és CO2-t termeljenek a gyártási folyamat során. Az EU 
ökocímke-kritériumai arra is ösztönzik a vállalatokat, hogy tartós, 
könnyen javítható és újrahasznosítható termékeket fejlesszenek ki. 


