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ELEKTROWIN: MINIWINů na sběr malých spotřebičů slouží už 1600
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Speciální kontejnery, usnadňující obsluze sběrných míst manipulaci s malými spotřebiči, rozmístil na
sběrná místa kolektivní systém ELEKTROWIN. Dostaly označení MINIWIN, jsou určeny ke
shromažďování malých spotřebičů a dosud jich funguje 1600.
MINIWIN s číslem 1 byl umístěn na sklonku loňského roku v Královéhradeckém kraji, číslo 1600
dostali v těchto dnech k dispozici Brňané.
Brno má mimochodem nejhustší síť sběrných středisek odpadů v celé České republice. Na 377 440
obyvatel města jich je celkem 37. Druhá Praha musí vystačit s 26 sběrnými dvory na 1 259 079
registrovaných obyvatel.
V Královéhradeckém kraji, kde byly umístěny první MINIWINy, došlo za první půlrok k navýšení sběru
drobných spotřebičů o 40 % oproti stejnému období předchozího roku.
Díky rozmístění MINIWINů vzrostl sběr vysloužilých spotřebičů na sběrných dvorech, kde jsou
umístěny v průměru o 10, lokálně až o 50 %.
"Miniwiny jsou klecové kontejnery dimenzované na spotřebiče do velikosti 49x80x50 centimetrů,
samotný kontejner má velikost 100 x 120 x 200 centimetrů," přibližuje Jan Marxt ze zákaznického
oddělení ELEKTROWIN a. s.
Pohodlně se tedy do nich vejdou nejběžnější domácí pomocníci, jako jsou třeba žehličky nebo
rychlovarné konvice. Průměrná hmotnost naplněného kontejneru je 332 kg.
Výhody přináší MINIWIN i pro obsluhu sběrného dvora. Snadno se s ním manipuluje, naplněný se
rychle vymění za prázdný. Jsou "menšími bratříčky" velkoobjemových WINTEJNERů, do kterých se
odděleně ukládají malé i velké spotřebiče.
Ročně předají Češi k recyklaci celkem bezmála 60 000 tun elektra. Přibližně polovinu z tohoto
množství tvoří spotřebiče, které prošly sběrnou sítí kolektivního systému ELEKTROWIN.
Porovnání sběru malých spotřebičů na sběrných dvorech podle způsobu sběru k 15. 11. 2015
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 na 14 700 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti 245 000 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. Sběrnou síť tvoří na bezmála 13 000 míst zpětného odběru. Více
informací naleznete na www.elektrowin.cz.

