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vÍtE, žE...
Odevzdáním spotřebiče na správné místo lze 
znovu využít až 90 % materiálů. Výroba nových 
spotřebičů či dalších výrobků je pak mnohem 
efektivnější a přívětivější k životnímu prostředí.

Elektrospotřebič dnešní doby obsahuje v zásadě tři 
hlavní složky: 

І Železo    І Plast    І Sklo 

Například recyklací vysloužilé mikrovlnné 
trouby se: 

… využije 8 kg železa
Více než polovinu hmotnosti běžné mikrovlnky 
představuje železo. Jeho recyklací bude moci 
vzniknout 9 m železných trubek či 2 m2 plechové 
střešní krytiny.

… dostane znovu do oběhu 1,7 kg plastů 
Každá mikrovlnka je přibližně z desetiny tvořena 
plasty.

… opět použije 2,2 kg skla 
Sklo tvoří více než 15 procent hmotnosti mikrovlnné 
trouby. Sklo se využije např. ve stavebnictví jako 
izolace nebo k výrobě luxferů.

… ušetří 52 kWh elektrické energie 
Výroba materiálů přímo z nerostných surovin je 
energeticky velmi náročná. Zejména v případě 
železa dokáže výroba z druhotných surovin ušetřit 
až 80 procent energie.

... zabrání tvorbě 13,5 kg CO2 
Mnohé lidské aktivity produkují skleníkové plyny. 
Opakovaným využitím surovin se jejich produkce 
snižuje, což přispívá ke zpomalení klimatických 
změn. 

… spotřebuje o 5 litrů ropy méně 
Ropa se používá při výrobě energie, ale také jako 
základní surovina při výrobě plastů. Jejich recyklací 
se ušetří zdroje této suroviny.  



KolEKtivNÍ systÉM ElEKtroWiN
ELEKTROWIN a. s. je nezisková společnost založená výrobci velkých a malých domácích spotřebičů pro 
společné plnění povinností vyplývajících z platného zákona o odpadech. Zajišťuje zpětný odběr, oddělený  
sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, nástrojů a nářadí.

oBjEDNÁvKový ForMulÁř 
Formulář, do kterého se zaznamenává počet 
spotřebičů připravených k odvozu v rozdělení  
dle níže uvedených skupin, je umístěn na  
www.firmadveplus.cz.

Skupiny: 

1 І TV, monitory = televize, PC monitory
2 І CHLAZENÍ = chladnička, mrazák apod.
3 І VS (velký spotřebič) = kopírka, elektrická topidla, 
  radiátory, ventilátory apod.
4 І BAG (vak na malé spotřebiče) = mikrovlnná
  trouba, vysavač, skener, varná konvice apod.
5 І SVěTELNé ZdROJE = zářivky, úsporky

Do zpětného odběru nepatří: bojlery, cartridge, 
hrací automaty, pouliční osvětlení.     

Elektrozařízení ke zpětnému odebrání musí 
být kompletní, tzn. v nedemontovaném stavu! 

Registrací v programu FIRMA A++ podporujete 
regionálního zpracovatele a dáváte šanci 
k realizaci potřebným.

priNCip proGrAMu
Firma sesbírá vysloužilá elektrozařízení (myšleno 
běžné elektrospotřebiče) a objedná jejich svoz 
do chráněných dílen. 
Zúčastnit se mohou všechny firmy, organizace či 
živnostníci poskytující k odběru minimální počet 
vysloužilých elektrozařízení.  

rEGistrACE
Pro registraci do programu FIRMA A++  vyplňte 
registrační formulář a zašlete na adresu: 

FIRMA A++
P. O. Box 62
757 01  Valašské Meziříčí

oBjEDNÁvKA svozu
Objednat svozové auto lze  
na infolince 800 320 010 nebo  
elektronicky na webových stránkách 
www.firmadveplus.cz. 

Minimální objednávka:

iNDiviDuÁlNÍ řEŠENÍ
Volejte infolinku při nestandardních 
požadavcích (recyklace výrobních strojů, 
linek, zařízení a komponentů).

3 velké domácí elektrospotřebiče nebo 1 bag. Televize 
a monitory lze objednat pouze společně s min. 2 ks vel-
kých spotřebičů, včetně chlazení nebo 1 ks bagu.


