Překlad BRC CP Appendix 2
Kategorie výrobků pro certifikaci podle BRC CP GM a BRC CP PCH standardu:
1 Textil a textilní výrobky
GM (oděv, vlasové doplňky, textilní nábytek, prostěradla, ručníky, koberce)
PCH (vata, kosmetické ubrousky)
2 Kůže, výrobky z kůže
GM (pásky, kožené doplňky pro domácí mazlíčky, obuv, kufry, tašky)
3 Dřevo, dřevní směsi, korek, sláma
GM (tužky, dveře, podlahy, bambusové výrobky, ubrousky, rohože, koše)
4 Papír, výrobky z papíru
PCH (kancelářské potřeby, jednorázové ubrousky, toaletní papír, kuchyňské utěrky,
potravinářské folie, sáčky, kávové filtry, folie a filmy, vlhčené ubrousky, osobní
hygienické výrobky, pleny)
5 Tisková a nahrávací média
GM (DVD, časopis, knihy, štítky
6 Koks, dřevěné uhlí, rafinované ropné produkty
GM (palivo pro barbecue, uhlí, olej pro lampy)
PCH (svíčky)
7 Chemikálie a chemické výrobky
GM (barvy)
PCH (kosmetické přípravky, chemikálie pro domácnost- household a homecare
výrobky)
8 Zahradnické výrobky
GM (kompost, rašelina, nářadí, pomůcky pro barbecue)
9 Plastové a pryžové výrobky
GM (papírenské zboží, příslušenství pro domácí zvířata, domácí potřeby, vodní
filtry, osobní ochranné pomůcky, svrchní oděvy, obuv, vlasové doplňky, podlahy,
zavazadla)
PCH (rukavice, příslušenství pro ošetřování, jednorázové stoly a párty výrobky pro
styk s potravinami, potravinové obaly, fólie, tašky, sáčky do odpadkových košů)
10 Sklo, keramika, nekovové minerální výrobky
GM (stolní a kuchyňské nádobí, dekorativní předměty, obrázky, zrcadla, stelivo pro
kočky)
11 Stavební zboží
GM (beton, vápno, cement, sádra)
12 Kovové výrobky kromě strojů
GM (držadla, sudy, kontejnery, zásobníky, nádobí, příbory, šrouby)
PCH (žiletky, fólie)
13 Stroje a zařízení
GM (žebříky, sport, kempování, nářadí, plynové spotřebiče, sekačky na trávu, DIY
příslušenství
14 Počítače, elektronická komunikace
GM (počítače, notebooky, telefony a příslušenství, audiovisuální technika)
15 Elektrická zařízení
GM (osvětlení, domácí spotřebiče, zásuvkové osvěžovače vzduchu, vlasové feny a
kulmy, bílé zboží, baterie, bateriové přístroje)

16 Dopravní prostředky, jízdní kola, čluny
GM (jízdní kola, kanoe, autopříslušenství)
17 Nábytek
GM (venkovní, čalouněný, kovový, dřevěný, plastový, skleněný, nafukovací čluny
s výjimkou hraček)
18 Hračky a hry
GM (plyšové, plastové, dřevěné, chemické sady, hračky řízené rádiem, vybavení
dětských hřišť)
19 Šperky
GM (drahokamy, drahocenné šperky, módní šperky, vlasové doplňky, spony,
piercing)
20 Zdravotnické prostředky
PCH (obvazy bez obsahu léčiv, pomůcky pro chůzi, roztoky pro kontaktní čočky
bez obsahu léčiv, tlakoměry, zařízení pro monitorování zdravotních funkcí)
21 Volný čas, večírky
GM (kostýmy s výjimkou hraček, ohňostroje, party balíčky, konfety)
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