
   

 

ELEKTROWIN zve na Železný týden už počtvrté, tentokrát do Techmanie  

Plzeň, 24. září 2014 - Podpořit zpětný odběr vysloužilých spotřebičů v Plzeňském kraji a zvýšit tak 

množství surovin, které se díky jejich recyklaci znovu využijí, chce projekt kolektivního systému 

ELEKTROWIN a Plzeňského kraje s názvem Železný týden. Letos v září se uskuteční už počtvrté. 

Právě do Plzně zavítá ve dnech 26.-28. září unikátní pojízdné Recyklatorium, které vybídne 

návštěvníky Techmania Science Center k odložení drobného vysloužilého elektrospotřebiče, a to za 

odměnu. Za odevzdaný spotřebič čeká každého sleva ze základního vstupného ve výši 70 Kč a dárek 

jako odměna za šetrný přístup k životnímu prostředí.  

 „Už tradičně se během září zvyšuje množství spotřebičů odevzdaných k recyklaci, Železný týden je pro 

naše spoluobčany velkou výzvou, během něj se vždy provětrají sklepy, garáže i půdy, kam se někdy 

během roku staré spotřebiče odkládají,“ říká ředitelka zákaznického oddělení ELEKTROWIN a.s. Táňa 

Pokorná. 

„Každý, kdo přinese spotřebič, se zároveň stane ‚hrdinou recyklace‘,“ dodává Pokorná s tím, že 

příchozí si také mohou otestovat své znalosti recyklace ve vědomostním kvízu přímo v Recyklatoriu. 

„Kromě dalších dárků si odnesou jedinečný výtisk časopisu s vlastní fotografií na titulní straně ,“ 

doplňuje Pokorná. 

„Na začátku každého nového elektrospotřebiče je fyzika, chemie, chytré hlavy a šikovné ruce, tedy 

věda a technika,“ připomíná mluvčí Techmanie Markéta Čekanová. Je tedy podle ní více než 

symbolické, když doslouživší spotřebiče najdou svůj poslední odpočinek ve sbírce, která se koná 

právě v Techmania Science Center. „Tedy v místě, kde se snažíme zájem o vědu a techniku 

probouzet,“ zdůrazňuje Čekanová. 

Recyklace starého elektra v dnešním slova smyslu u nás funguje až od roku 2005, kdy vznikl také 

kolektivní systém ELEKTROWIN. Díky systému zpětného odběru a recyklace spotřebičů se dnes daří 

při výrobě nových využít většinu materiálů obsažených ve vyřazených výrobcích.  

Vysloužilce z domácností může každý zdarma odevzdat nejen během zářijových „Železných týdnů“ 

nejen v plzeňské Techmanii a dalších regionálních muzeích, ale na kterémkoli ze sběrných míst v celé 

ČR. Jen ELEKTROWIN už jich ve spolupráci s městy a obcemi, prodejci elektra nebo třeba 

dobrovolnými hasiči vytvořil na 12 000. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České 

republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 10 500 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové 

hmotnosti 200 000 tun. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. 

Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost není 

založená za účelem zisku, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.  Sběrnou síť tvoří na 1 

250 sběrných míst v 1 145 městech a obcích, 2 500 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 3 000 

obcích. Více na www.elektrowin.cz 

 

 

 

Kontakt pro další informace: 

Táňa Pokorná, ELEKTROWIN, email: tana.pokorna@elektrowin.cz, tel. 731 492 677 

Markéta Čekanová, Techmania Science Center, email: marketa.cekanova@techmania.cz  

tel. 737 247 586 

Petr Kotek, Spindoctors, email: kotek@spindoctors.cz, tel. 602 502 789 
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