
Wilderoben sa špecializuje na predaj značiek ekologického charakteru, ktoré zákazníkom poskytujú 
výnimočný štandard kvality a pri výrobe dbajú na opatrenia ako znižovanie spotreby vody, energie a 
odpadu, zvyšovanie efektivity prepravy, používanie recyklovaných a organických materiálov a v 
neposlednom rade doživotnú záruku (platnú pre väčšinu z našich produktov). Vybrané dni v mesiaci 
sú navyše určené pre kohokoľvek z našich zákazníkov alebo fanúšikov, aby si u nás nechali zdarma 
opraviť športový textil. Detské oblečenie značky Patagonia, z ktorého dieťa prirodzene vyrastie skôr 
než sa materiál stihne opotrebovať, wilderoben ponúka možnosť odkúpenia a následne prepredaja 
výrobku.  

Okrem predaja tovaru od ekologicky certifikovaných značiek, sa wilderoben zaviazal venovať 1% zo 
zisku Lesoochranárskemu zoskupeniu VLK a toto združenie podporovať aj prostredníctvom 
organizácie osvetových a komunitných podujatí ako Green Friday, Dobrý trh, večery 
dokumentárnych filmov v tematikou ochrany životného prostredia atď. Systémová ochrana 
prirodzených lesov na Slovensku samozrejme nemá zmysel bez zmysluplne nastavenej legislatívy a 
preto pracovníci wilderoben dlhodobo zbierajú podpisy do petícií iniciovaných Lesoochranárskym 
zoskupením VLK. Snahu pozitívne ovplyvňovať spoločnosť a životné prostredie prostredníctvom 
podnikania wilderoben podčiarkol aj záväzkom venovať minimálne 5% času všetkých zamestnancov 
pro bono aktivitám. 

Firma wilderoben si je vedomá nielen potenciálne negatívneho vplyvu výrobkov na životné 
prostredie, ale aj svojej každodennej činnosti a spotrebiteľského správania. Wilderoben sa preto 
zaväzuje naďalej zlepšovať svoj environmentálny profil a predchádzať negatívnym vplyvom 
podnikania aj na úrovni každodenných rozhodnutí. Medzi ne patria: 
• zlepšovanie stratégie odpadového hospodárstva (aj prostredníctvom komunikácie s dodávateľmi 

tovaru v predaji), 
• znižovanie spotreby energetických a vodných zdrojov, 
• zavádzanie princípov zeleného obstarávania, t.j. podporovať nákup práce, služieb a spotrebných 

produktov u dodávateľov s vysokým ohľadom predmetu svojho podnikania na životné prostredie, 
• vzdelávanie pracovníkov wilderoben v oblasti environmentálne udržateľného podnikania a 

spoločné hľadanie možností ako neustále zlepšovať stratégiu a činnosť firmy s ohľadom na 
ochranu životného prostredia,  

• zintenzívniť monitoring a vyžadovanie environmentálne vhodného správania od dodávateľov a 
ich dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.

Environmentálna 
politika

Firma wilderoben bola založená s cieľom podnikať v súlade s 
prírodou. Stratégia a spôsob napĺňania ekonomických cieľov 
firmy sa snažia súčasne maximalizovať pozitívny dopad na 
životné prostredie a minimalizovať ekologické zaťaženie na 
lokálne aj globálne ekosystémy. 


