V České republice je již 1000 sběrných boxů
v Zelených firmách
Lidé v podnicích odevzdali již přes 2000 tun elektroodpadu
Praha , 4. října 2010 – V tuzemských firmách je již tisíc sběrných míst, kam mohou
zaměstnanci odnášet vysloužilé elektrospotřebiče nebo baterie.
„V minulých dnech jsme v rámci našeho neziskového projektu „Zelená firma“ instalovali tisící
sběrný box. Pro srovnání - celkem je v tuzemsku něco přes deset tisíc sběrných míst na
elektroodpad. Zelené firmě tak patří každý desátý tuzemský box, což považujeme za velký
úspěch,“ uvedl Petr Kubernát, marketingový ředitel společnosti REMA Systém, která projekt
Zelená firma iniciovala.
Celkem přitom lidé od startu projektu Zelená firma na začátku roku 2008 do konce letošního
srpna v podnicích do speciálních nádob odevzdali 2 070 tun elektroodpadu, což představuje
například více než 82 tisíc kompletních počítačových sestav.
„Tento elektroodpad obsahoval 109 tun mědi, 163 kilogramů stříbra a 26 kilogramů zlata,“
uvedl Kubernát. Podle průzkumu společnosti REMA Systém přitom sběrné nádoby využily tři
čtvrtiny zaměstnanců, kteří je mají v podniku.
Pokud jde o regionální členění, nejvíce firem se do projektu Zelená firma zapojilo v Praze přes 250. „Je ale zapotřebí říci, že některé síťové firmy si od nás objednaly sběrné nádoby i
pro větší pobočky nebo pracoviště v regionech. Například firma s největším počtem boxů,
Česká spořitelna, touto cestou rozšířila počet sběrných míst pro elektroodpad o 42,“ sdělil
Kubernát. Po Praze následují další velké kraje, Středočeský Jihomoravský a
Moravskoslezský.

Přílohy:
Počet sběrných boxů v rámci projektu Zelená firma v krajích
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