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Dibināšanas gads: 1921

NACE klasifikators: Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana.

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2016 to 2020.

2016 2017 2018 2019 2020

3371640 3150164 3107450 3493878 7865845

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Darbinieku skaits kopā

Ar augstāko izglītību

Ar vidējo un profesionālo izglītību

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2016 to 2020.

2016 2017 2018 2019 2020

Ar augstāko izglītību 26 27 n/a n/a n/a

Ar vidējo un profesionālo izglītību 33 32 n/a n/a n/a

Darbinieku skaits kopā 59 59 63 62 77

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2016 to 2020.

2016 2017 2018 2019 2020

191972 214254 217204 122701 1225253

Ieguldījumi R&D

Dzirnavu iela 1, Dobele

www.seal.lv
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SPODRĪBA AS

Apraksts par uzņēmumu:

AS Spodrība ir lielākais sadzīves ķīmijas un kosmētikas līdzekļu ražotājs Latvijā. Tā pirmsākumi meklējami jau 1921.
gadā. Uzņēmums uzkrājis vairāk nekā 90 gadu pieredzi un piedāvā ļoti plašu produktu klāstu ar zīmola nosaukumu
Seal. Tas ietver vairāk nekā 200 dažādus sadzīves ķīmijas un kosmētikas produktus. Tuvākajā nākotnē uzņēmums
plāno attīstīt plašāku kosmētikas ražošanu.

 2012. gadā Spodrība kļuva par pirmo uzņēmumu Baltijā, kas ražo ekoloģiskus tīrīšanas un kosmētikas līdzekļus, to
izstrādē vadoties pēc Eiropas Savienības oficiālā ekomarķējuma Ecolabel izvirzītajiem ekoloģiskajiem kritērijiem,
kas apliecina produktu atbilstību augstākajiem vides standartiem.

 Produktu ražošanā un jaunu produktu formulu izstrādē uzņēmums izvēlas videi draudzīgas izejvielas un lieto Latvijā
ražotu 100% zaļu elektroenerģiju. 2017. gadā Seal ieguva Latvijas zaļākā zīmola titulu.

Spēkā esošie sertifikāti:

ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015

 ES Ekomarķējuma sertifikāti "Ecolabel"
 Sertifikāts "Zaļā josta"

Produkti

Balzams trauku mazgāšanai ar
rokām

Mājai, ģimenei un dabai draudzīgs balzams trauku mazgāšanai ar rokām. Mazāka ietekme uz ūdens vides organismiem. Nesatur fosfātus un
krāsvielas. Mazgājošās vielas bioloģiski sadalās. Iepakojums ir otrreiz pārstrādājams. Cilvēkam un videi drošs visā tā dzīves cikla laikā - no ražošanas
līdz nonākšanai vidē. Produkts ieguvis ekomarķējuma Ecolabel sertifikātu.

Krēmveida ziepes roku
mazgāšanai

Maigi attīrošas krēmveida ziepes roku mazgāšanai ar sabalansētu pH līmeni, kas piemērotas ikdienas lietošanai. Nesatur parabēnus un krāsvielas.
Minimāla ietekme uz ūdens ekosistēmām. Atbilst stingrām bioloģiskās noārdīšanās prasībām. Cilvēkam un dabai draudzīgs produkts. Iepakojums ir
otrreiz pārstrādājams. Produkts ieguvis ekomarķējuma Ecolabel sertifikātu.

Doties uz mājas lapu

https://www.lifescience.lv/members/spodriba-as/
http://spodriba.lv/musu-produkti/eco/

