
Tebodin úspěšně provedl společnost BERA B.V. k první certifikaci udržitelné výroby Cradle to 
Cradle ve střední a východní Evropě 

 
Společnost BERA B.V. dokazuje, že je možné princip udržitelné výroby zachovat i v době kdy firma 
prochází obdobím mezinárodního růstu. V sobotu 26. září 2015 bylo odměněno úsilí dánské 
společnosti produkující venkovní systémy obdržením certifikátu Cradle to Cradle pro jeden ze svých 
nejvýznamnějších produktů: BERA Gravel Fix® Pro. Tímto certifikátem bylo oficiálně prokázáno, že 
výrobní proces tohoto produktu pro stabilizaci štěrku je trvale udržitelný a šetrný k životnímu prostředí.  
 
Procesem certifikace provedla společnost BERA B.V. konzultační a inženýrská firma Tebodin (člen 
skupiny Bilfinger), která v průběhu otevření závodu slavnostně předala tento certifikát. Mezi účastníky 
byli předseda vlády České Republiky, pan Bohuslav Sobotka, a zástupce velvyslance Nizozemska v 
České Republice, pan Peter Keulers.  
 
Závod BERA B.V. se nachází v Šlapanicích v České Republice. Certifikát tohoto produktu je prvním 
certifikátem Cradle to Cradle, který získal produkt vyráběný v České Republice. Na samotném 
certifikačním procesu se podíleli týmy odborníku z nizozemských a českých kanceláří Tebodinu. 
 
Kompletní výrobní proces 
Pro splnění podmínek certifikace musí společnost vyhodnotit kompletní výrobní proces. Tuto roli pro 
společnost BERA zajišťoval Tebodin jako oficiální hodnotitel certifikace Cradle to Cradle. Tebodin 
zhodnotil zdravotní aspekty materiálů, jejich opětovné a další využití, nakládání s energiemi během 
výrobního procesu včetně využití obnovitelných zdrojů, hospodaření s vodou i sociální spravedlnost 
obyvatel a zaměstnanců.  
 
Dalším důležitým aspektem je fakt, že na konci životnosti výrobku jsou všechny použité materiály dále 
použitelné pro nové produkty. Dodavatelé potřebných materiálů pro BERA Gravel Fix® Pro jsou též 
hodnoceni dle kritérií Cradle to Cradle. 
 
Volba udržitelného rozvoje při zachování stejné kvality 
BERA B.V. je mezinárodním výrobcem a distributorem inteligentních a kreativních produktů pro 
venkovní použití. Mezi několik příkladů lze jmenovat stabilizační systémy pro štěrk a trávu, 
ekosystémy, které vsakují dešťovou vodu a jiné produkty za účelem omezení problémů spojených se 
vsakováním dešťové vody. Tento produkt nabízí dobré řešení vsakování dešťové vody do země při 



zachování zpevněného povrchu. Díky tomu, že BERA Gravel Fix® Pro získal certifikát Cradle to 
Cradle Certified™, tento produkt je nyní k dispozici každému, kdo preferuje princip udržitelného 
rozvoje, bez nutnosti omezení kvality a cenové dostupnosti. Trvale udržitelný produkt pro trvale 
udržitelné použití. 
 
 
 
 
YouTube: Otevření nové výrobní haly Čegan s.r.o. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G7upXRLm8gM&feature=youtu.be

