Navštivte Zoo Dvůr Králové za vysloužilý spotřebič
Dvůr Králové nad Labem, 25. května 2016 – Přijďte v sobotu 28. května s vysloužilým
elektrospotřebičem do Zoologické zahrady Dvůr Králové, odevzdejte ho do přistaveného kontejneru a
získejte dětskou vstupenku. Můžete zde odevzdat například rychlovarnou konvici, toustovač, žehličku
či fén.
Příležitost jak pomoci s recyklací nepotřebných spotřebičů připravil kolektivním systémem
ELEKTROWIN, který se zabývá sběrem a recyklací elektroodpadu, ve spolupráci s Královéhradeckým
krajem a královédvorskou zoo.
Návštěvníci budou mít možnost se u stánku ELEKTROWINu dozvědět, jak správně zacházet
s vysloužilým elektrozařízením, aby neohrožovalo životní prostředí.
„Recyklaci je potřeba stále připomínat stejně tak, jako že vysloužilé elektrospotřebiče nepatří do
směsného odpadu. ELEKTROWIN působí na trhu již více než deset let a za tu dobu jsme vybudovali
přes 13 000 sběrných míst,“ vysvětluje vedoucí zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN Jan
Marxt.

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České
republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a likvidaci nefunkčních elektrozařízení a elektroodpadu. Od svého
založení v roce 2005 již zrecyklovala více než 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti 245 000 tun.
Zaměřuje se na chladicí zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková,
jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou síť tvoří více než 13 000 sběrných míst
po celé České republice. Více informací naleznete na www.elektrowin.cz.
ZOO Dvůr Králové a.s. má více než 60letou historii. Během této doby se změnila z původního malého zookoutku v jednu z
největších zoologických zahrad v Česku a jednoho z nejvýznamnějších chovatelů afrických zvířat ve světě. Zoologická
zahrada byla oficiálně otevřena pro veřejnost dne 9. května 1946. Je jednou z nejznámějších i nejslavnějších českých
zoologických zahrad. Zároveň je největším chovatelem afrických zvířat v Evropě a patří mezi nejkrásnější zoo Evropy i světa.
Jako jediná v Česku nabízí v létě (od května až do konce září) Africké safari, v němž návštěvníci projíždějí vlastními vozy nebo
ve speciálně upravených safaribusech mezi volně vypuštěnými zvířaty – kopytníky a ptáky. Více se dozvíte na
www.zoodvurkralove.cz.
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