Vyjádření společnosti Cybex k pořadu „A dost“ na TV Stream
Vedení společnosti Cybex zásadním způsobem odmítá tvrdá nařčení autorů
reportáže pořadu „A dost“ umístěné na internetovém portálu TV Stream 29.11.2015.
V pořadu jsou prezentovány výsledky testů dětských autosedaček z 27. října 2015,
které provedl německý ADAC, Stiftung Warentest a jejich partneři. Výsledky testů
jsou zde prezentovány jako „zásadní problém sedaček značky Cybex, jelikož prý
obsahují „nebezpečné chemické látky ohrožující zdraví a které mohou způsobit
rakovinu.“ Následně v reportáži zazní tvrzení, že důvodem je změna vlastníka
společnosti Cybex, přesun výroby do Číny a očekávané zhoršení kvality u všech
výrobků této značky. Vzápětí následuje doporučení k nákupu konkurenční značky.
Jaká je ale skutečnost? A do jaké míry lze pořadu „A dost“ věřit? Posuďte sami:
V testu od Stiftung Warentestu získala autosedačka Aton 4 se základnou Aton Base
2 známku 1.1 v kategorii bezpečnosti, 2.4 v obsluze a 2.1 v kategorii ergonomie.
Aton 4 se základnou Aton Base 2 získal ze všech testovaných autosedaček nejlepší
hodnocení za bezpečnost (skupina 0+, test 11/2015). Bohužel, v testu na obsah
škodlivých látek obdržela autosedačka Aton 4 se základnou Aton Base 2 hodnocení
4.6, což vedlo ke snížení jejího celkového hodnocení. Látka, nalezená v potahu
autosedačky Aton 4 se nazývá naftalen (není podle Stiftung Warentest
jednoznačně prokázáno, že způsobuje rakovinu) a je používána především
uskladňovacími a přepravními společnostmi z důvodu ochrany tkanin před
poškozením během přepravy a uskladnění. Tato látka se dá odstranit vypráním
a vyvětráním potahu, což ostatně výrobce doporučuje v návodu k použití.
Bohužel, množství naftalenu, nalezeného v potahu autosedačky Aton 4
přesáhlo limit, nastavený Stiftung Warentestem, který je 1 ppm (jedna
miliontina), o 0,1 ppm (!!). Je důležité zmínit, že zatímco množství naftalenu
okrajově překračuje standardy, nastavené Stiftung Warentestem, stále je o 78
% pod limitem jiné čelní testovací a certifikační organizace: Oeko-Tex®
Standard 100 – nezávislý testovací a certifikační systém pro textilní produkty.
Informace o výskytu naftalenu i na plastových částech sedačky výrobce od
testovací agentury nemá a považuje jí za nepravdivou.
Na základě výše uvedeného výsledku nechávají tvůrci pořadu vystoupit tiskového
mluvčí ÚAMK, které v roli „experta“ tvrdí, že se jedná o důsledek změny vlastníka
společnosti Cybex, který přesunul výrobu do Číny a že lze očekávat celkové snížení
kvality výrobků u této značky. Toto tvrzení je lež. Společnost Cybex v roce 2014
provedla fúzi se společností Goodbaby, která je z Hongkongu a po fúzi nedošlo
v Cybexu k žádným změnám v managementu. Firmu nadále vede její zakladatel
Martin Poš, český rodák, žijící v Německu. Ten se stal jedním z hlavních akcionářů
společnosti GoodBaby a v současné době přebírá celé vedení této společnosti.
Společnost Cybex tak naopak technologicky posiluje, nadále vyvíjí sedačky a další
výrobky v Německu a v Čechách a vyrábí v Asii – ve stejných továrnách v jakých
vyrábí posledních 10 let sedačky, které ADAC vyhodnotil v letošním testu květen
2015 jako nejlepší (Pallas M, Pallas M-fix, Solution M, Solution M-fix, Cloud Q etc).
Vedení společnosti Cybex proto považuje vystoupení zástupce společnosti UAMK za
nehorázné a bude se proti němu bránit soudní cestou.

