Zpoplatněný inzertní plakát a článek firmy Elektrowin a.s.
Do čeho se sbírají staré spotřebiče
Množství spotřebičů, které každoročně vysbírá největší český kolektivní systém
ELEKTROWIN, se pohybuje v desítkách tisíc tun. Proto byly postupně vyvinuty sběrné prostředky
různých typů a s různým účelem. Některé můžete vidět ve sběrných dvorech, kde usnadňují práci
jejich obsluze, jiné potkáte přímo v ulicích.
Na sběrném dvoře nejde přehlédnout velkoobjemový WINTEJNER. Vyrábí se ve dvou
provedeních. Jedno slouží výhradně na chlazení, ve druhém – rozděleném uvnitř přepážkou –
WINTEJNER shromažďuje odděleně velké a malé spotřebiče.
Nedávno byl ukončen pilotní projekt MINIWIN. Testovaly se v něm různé konstrukce menších
plnostěnných kontejnerů s děleným vhazovacím otvorem umístěným vpředu.
Model, který se v praxi nejlépe osvědčil, se také dostal do výroby. Celkem jich ELEKTROWIN
rozmístil 1500. MINIWINy jsou nabízeny jak sběrným dvorům, tak vybraným prodejcům.
U prodejců můžete také stále častěji vidět speciální kontejnery na drobné spotřebiče.
V prodejnách velkých řetězců
mají
dokonce
speciální
design vyrobený pro ně přímo
na míru.
Sběrné prostředky u
prodejců ale ELEKTROWIN
rozmisťuje už několik let.
Původně to byly koše
s vyměnitelnými bagy o
objemu 0,25 ccm, do kterých
se vejde kolem 30 fénů,
kávovarů nebo žehliček,
případně 6-8 vysavačů či
mikrovlnek.
S těmito
koši
se
můžete setkat i na akcích,
jako je například stále
populárnější Jízda do stanice
Recyklace
s možností
odevzdat staré elektro na
vlakových nádražích a ve
vybraných spojích Českých
drah.
Nejviditelnější
jsou
ale venkovní, tzv. Malé
kontejnery ELEKTROWINU
umisťované ve spolupráci
s městy
a
obcemi
na
veřejných prostranstvích. Po
celé republice jich můžete
potkat na 500. Pozornost
upoutávají svou výraznou
červenou barvou. Umožňují
chovat se ekologicky i
obyvatelům malých obcí,
které nemají sběrný dvůr.
Staré elektro do směsného odpadu prostě nepatří.
Kromě snazší manipulace s odevzdanými spotřebiči mají tyto sběrné prostředky jedno
společné: jsou uzamykatelné a chrání tak elektro určené k recyklaci před nenechavýma rukama
zlodějů.
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