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FSC skupiny produktov 
 

I. Obálky FSC Pure 

a) Typy produktov v zmysle klasifikácie FSC-STD-40-004a 

 32192 obálky, vrecká a tašky z papiera alebo kartónu  

b) Možné vstupné kategórie materiálu na báze dreva alebo drevných vláken 

(papiera) 

 FSC certifikovaný materiál s vyhlásením FSC Pure (FSC čistý),  

 necertifikovaný materiál – len minoritná zložka do 1% (objemu alebo 

hmotnosti)  

c) Pre produktovú skupinu sa použije transférový systém kontroly oprávnenosti 

uvádzania FSC vyhlásení.  

 Na dokumentácií z predaja (faktúry, dodacie listy) je možné uviesť 

rovnaký typ FSC vyhlásenia, aký bol uvedený na vstupnom materiáli 

(FSC Pure).  

d) Na označenie produktov možno použiť FSC štítok – „FSC 100%“ 

 

                                                                   
  

 

            
 

e) Miesto výroby a skladovania: Harmanec-Kuvert, s.r.o., Padličkovo 3, 977 01 

Brezno  

 

 

II. Obálky FSC Mixed 

a) Typy produktov v zmysle klasifikácie FSC-STD-40-004a 

 32192 obálky, vrecká a tašky z papiera alebo kartónu  

b) Možné vstupné kategórie materiálu na báze dreva alebo drevných vláken 

(papiera) 

 FSC certifikovaný materiál s vyhlásením: 



- FSC Pure (FSC Čisté) 

- FSC Mixed Credit (FSC zmiešané kredit) 

- FSC Mixed x% (FSC zmiešané x%) 

 necertifikovaný materiál – len minoritná zložka do 1% (objemu alebo 

hmotnosti)  

c) Pre produktovú skupinu sa použije transférový systém kontroly oprávnenosti 

uvádzania FSC vyhlásení.  

 V prípade produktov zložených len jedného druhu papiera je možné 

na  dokumentácií z predaja (faktúry, dodacie listy) uviesť rovnaký typ 

FSC vyhlásenia, aký bol uvedený na vstupnom materiáli.  

 V prípade produktov zložených z viacerých druhov papiera (napr. 

obálky s odtrhávacou páskou, dorunčenkové obálky) je možné na 

dokumentácii s predaja uvádzať FSC vyhlásenie, zodpovedajúce 

najnižšej vstupnej kategórií FSC materiálu
1
 (s najnižším podielom 

FSC zložky).     

 

d) Na označenie produktov možno použiť FSC štítky– „FSC Mixed Sources“ 

(rôzne variácie) 

             
 

 

        
 

e) Miesto výroby a skladovania: Harmanec-Kuvert, s.r.o., Padličkovo 3, 977 01 

Brezno  

 

 

III. Obálky FSC Recycled 

a) Typy produktov v zmysle klasifikácie FSC-STD-40-004a 

 32192 obálky, vrecká a tašky z papiera alebo kartónu  

b) Možné vstupné kategórie materiálu na báze dreva alebo drevných vláken 

(papiera) 

 FSC certifikovaný materiál s vyhlásením: 

- FSC Recycled Credit (FSC recyklované kredit) 

                                                 
1
 poradie kategórii pre produktovú skupinu FSC Mixed: FSC Pure, FSC Mixed Credit, FSC Mixed % 



- FSC Recycled x% (FSC recyklované x%)  

c) Pre produktovú skupinu sa použije transférový systém kontroly oprávnenosti 

uvádzania FSC vyhlásení.  

 V prípade produktov zložených len z jedného druhu papiera je možné 

na  dokumentácií z predaja (faktúry, dodacie listy) uviesť rovnaký typ 

FSC vyhlásenia, aký bol uvedený na vstupnom materiáli.  

 V prípade produktov zložených z viacerých druhov papiera (napr. 

obálky s odtrhávacou páskou, dorunčenkové obálky) je možné na 

dokumentácii s predaja uvádzať FSC vyhlásenie, zodpovedajúce 

najnižšej vstupnej kategórií FSC materiálu
2
 (s najnižším podielom 

FSC zložky).     

d) Na označenie produktov možno použiť FSC štítok – „FSC Recycled“ 

 

           
  

       
 

e) Miesto výroby a skladovania: Harmanec-Kuvert, s.r.o., Padličkovo 3, 977 01 

Brezno 

 

                                                 
2
 poradie kategórii pre produktovú skupiny FSC Recycled: FSC Recycled Credit, FSC Recycled %  


