Při Elektrovandru v Jihomoravském kraji přivezou ekologii koňská spřežení
Brno, 19. září 2016 - Po vsích a městečkách v Jihomoravském kraji vyrazí v úterý 20., středu 21. a
čtvrtek 22. září koňská spřežení, která jejich obyvatelům přivezou ekologický projekt Elektrovandr.
Kolektivní systém ELEKTROWIN pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů ve spolupráci
s Jihomoravským krajem chce jeho prostřednictvím upozornit na rostoucí význam tohoto zdroje
surovin.
Elektrovandr navštíví vždy tři místa v jediném dni. K prvním budou patřit v úterý Dolní Věstonice,
Charvátská Nová Ves a Lednice. Ve středu pak Bořitov, Rájec-Jestřebí a Doubravice nad Svitavou. A ve
čtvrtek se podívá do Louky, Ladné a Lipova. Elektrovandr přiveze Recyklostroj a s ním program pro
děti i dospělé, který bude uvádět Václav Upír Krejčí. Kdo s sebou vezme vysloužilý elektrospotřebič,
na místě zjistí, jaké suroviny z něj lze recyklací získat. Ty pak Recyklostroj vymění za dárek.
„Jedná se o zcela nový projekt, který se s použitím tradičního koňského povozu pokusí získat zájem
žáků i jejich rodičů o problematiku recyklace vysloužilého elektra,“ říká Jan Marxt ze zákaznického
oddělení společnosti ELEKTROWIN a.s.
Úterý 20. 9.

termín konání

Dolní Věstonice

8:45 hod

Charvátská Nová Ves

11:00 hod

Lednice

12:45 hod

Středa 21. 9.

termín konání

Bořitov

8:30 hod

Rájec-Jestřebí

11:00 hod

Doubravice nad Svitavou

14:00 hod

Čtvrtek 22. 9.

termín konání

Louka

8:30 hod

Ladná

11:00 hod

Lipov

14:00 hod

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:
Jan Marxt, ELEKTROWIN, e-mail: jan.marxt@elektrowin.cz

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České
republice. Funguje už desátým rokem – dne 25. 5. 2005 jej založili největší výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.
Od té doby již ELEKTROWIN zrecykloval přes 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 260 000 tun.
Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (skupiny 1 – 10). Zaměřuje se na
chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost není založená za účelem
zisku. Sběrnou síť tvoří více než 13 000 míst zpětného odběru. Více informací naleznete na www.elektrowin.cz.

