
Naše mateřská škola používá ekologické výrobky od firmy 

VIAMERA.CZ 

Představení  firmy VIAMERA CZ, pro kterou vyrábí výrobky španělská firma  A & B Laboratorios de 

Biotecnología. Na načtení pečetí je potřeba potvrdit - načíst externí obrázky (nachází se pod 

předmětem emailu) 

 

Naší hlavní prioritou jsou lidé, jejich zdraví a životní prostředí. Proto se zaměřujeme na naše odborné 

znalosti a úsilí o vývoj bezpečnějších a zdravějších výrobků šetrných k životnímu prostředí. 

Zdraví - Nahrazujeme nebezpečné chemické složky neškodnými biologickými formulacemi, které 

poskytují vyšší účinnost než tradiční produkty. 

Bezpečnost - Snížíme používání osobních ochranných prostředků a zdravotních problémů spojených s 

používáním chemických látek a vdechováním při minimalizaci rizika používání našich výrobků. 

Výkonnost a úspora - Hledáme nejvyšší výkon výrobku s nejmenším množstvím. Kontejner 

snižujeme, abychom snížili náklady a prostor skladování a přepravy. 

Poradenství - naši výzkumní pracovníci a techničtí pracovníci jsou k dispozici našim klientům, kteří 

potřebují personalizované poradenství k tomu, aby mohli začít používat naše produkty, vyvíjet pro 

svou společnost nejvhodnější programy čištění, dezinfekci, údržbu nebo úpravu vody a společně 

najdou nejlepší řešení jejich problému. 

Inovativní řešení - Produkty, které jsou speciálně navrženy tak, aby se přizpůsobily programům pro 

čištění a dezinfekci v systémech HACCP v potravinářském průmyslu. Poskytujeme inovativní čistící 

prostředky pro zdravotnictví, které jsou schváleny Španělskou agenturou pro léčivé přípravky a 

zdravotnické prostředky. 

Naše ekodesignované produkty se zaměřují na udržitelnost a splňují požadavky na ekologické 

veřejné zakázky. 

 

"Byli jsme oceněni čtyřikrát v rámci evropských ocenění za životní prostředí" 

 

Evropské ceny za podnikání za životní prostředí pořádá každé dva roky Generální ředitelství pro 

životní prostředí Evropské unie (DG ENV), které ve Španělsku propagovalo Ministerstvo životního 

Společnost A & B Laboratorios de Biotecnología SAU byla založena v roce 2001 jako společnost 

založená na biotechnologii, jejíž činnost spočívá ve výzkumu, vývoji, výrobě a komercializaci  

inovativních chemických a biologických produktů, které poskytují efektivní řešení pro čištění, 

dezinfekci, průmyslovou údržbu a úpravu vody. 

Kombinace čistých technologií a biotechnologie s naším závazkem poskytovat služby zákazníkům se 

stává odkazem na trh poskytující inovativní, efektivní, efektivní a šetrné k životnímu  

prostředí produkty, které zvyšují bezpečnost při používání a upřednostňují dodržování předpisů a 

legislativních omezení platných pro naše klienty. 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_Peligros_y_Puntos_de_Control_Cr%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Espa%C3%B1ola_de_Medicamentos_y_Productos_Sanitarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Espa%C3%B1ola_de_Medicamentos_y_Productos_Sanitarios
http://www.ab-laboratorios.com/en/40-ecodesign
https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_ambiental_de_producto
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_ambiental_de_producto
http://www.ab-laboratorios.com/en/tec_limpias
http://www.ab-laboratorios.com/en/biotechnology


prostředí. Tato ocenění uznává a odměňuje společnosti, které se vyznačují svou environmentální 

výkonností a přispívají k udržitelnému hospodářskému rozvoji inovacemi v oblasti řízení, produkty a 

službami, procesy, mezinárodní spoluprací nebo kombinací obchodu a biologické rozmanitosti. 

Pro společnost A & B Laboratorios de Biotecnología je skutečnost, že byla udělena v několika 

vydáních, velké veřejné uznání za práci a úsilí vynaložené jako tým, který přijal inovativní řešení a 

dosáhl výhod pro udržitelný rozvoj. 

V uplynulých letech získala naše organizace řadu ocenění. 

• Evropská podnikatelská cena za životní prostředí 2007-2008 , oddíl Baskicko v kategorii 

"Management pro udržitelný rozvoj" a zvláštní ocenění za kategorii "Produkt pro udržitelný 

rozvoj" 

• Finalista na tržišti společenské odpovědnosti 2008 

• První ocenění za Nadaci San Prudencia za dobré firemní environmentální postupy v roce 

2008 a společenská odpovědnost firem v roce 2012 

• Produkt Enzymatic Multipurpose Cleaner (DD 456) je uznáván jako nejlepší produkt roku 

2009 společností ASELBI (Asociace podnikatelů na čištění biskajského zálivu) 

• Evropská podnikatelská cena za životní prostředí 2009-2010 , zvláštní ocenění za 

produkt "Dezinfekční čistící prostředek" (DD 465) - sekci Baskicko a Španělsko 

• Evropská cena za životní prostředí pro životní prostředí 2011-2012 , zvláštní ocenění za 

produkt "Strojní ekologicky čistící prostředek"(DD 474) - sekci Baskicko 

• Evropská podnikatelská cena za životní prostředí 2015-2016 , oddíl Baskicko v kategorii 

Management pro udržitelný rozvoj " 
 

 

 

NAŠE VÝROBKY MAJÍ TYTO PEČETI : 

 

 

   



   

 

 

   

 

 

 

  

 


