TPCA a REMA Systém zve ke sběru elektroodpadu

Kolín 12. září 2012 – Kolínská automobilka TPCA Toyota Peugeot Citroën, která
patří k celosvětově nejšetrnějším automobilovým výrobcům, pořádá ve čtvrtek
20. září 2012 ve spolupráci se společností REMA Systém ekologický workshop
pro veřejnost a své zaměstnance. V době od 16ti do 19ti hodin budou moci lidé
z regionu přinést vysloužilá elektrozařízení a vyrobit si originální předmět
z elektroodpadu.
Nevíte si rady s elektroodpadem? Přivezte jej do TPCA, kde se o něj ve spolupráci
s REMA Systémem postarají a navíc vás odmění. Součástí odpoledne bude sběr a
ekologická recyklace již nefunkčních elektrozařízení, jako jsou mobilní telefony,
fotoaparáty, rádia, kalkulačky, notebooky, žehličky, holicí strojky, budíky a další
drobné domácí elektrospotřebiče či elektronika a také baterií, CD, DVD a tonerů.
Ekologický workshop Trash Made u hlavní brány kolínské automobilky, nabídne pro
manuálně zručné zájemce i vlastnoruční výrobu originálních předmětů z připravených
částí elektroodpadu. Každý, kdo s sebou přinese vyřazené elektrozařízení k
recyklaci, tak bude mít šanci vyrobit a odnést si svůj vlastní výrobek. Na programu
dne bude také soutěž pro děti v podobě běhu a třídění mobilů, či výtvarná soutěž na
téma recyklace. Každý, kdo se zapojí, získá za odměnu nejen dobrý pocit, že udělal
správný krok vůči životnímu prostředí, ale také si odnese i drobný dárek věnovaný
automobilkou TPCA.

Radek Kňava
Tiskové oddělení TPCA
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_________________________________________________________________________________
Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) je společným podnikem firem Toyota Motor Corporation a PSA
Peugeot Citroën postavený v roce 2002 v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry. Výroba byla zahájena v únoru 2005 a
již v následujícím roce dosáhla roční kapacity 300 000 vozů. V TPCA pracuje v současné době 2 600
zaměstnanců. TPCA představuje jednoho z největších exportérů v České republice. Kolínská automobilka vyrábí
modely Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën C1, městské vozy vyznačující se spolehlivostí a nízkou spotřebou.
TPCA používá nejekologičtější dostupné technologie, což potvrdila i certifikace BAT (Best Available Techniques),
kterou automobilka obdržela společně s mezinárodním certifikátem řízení ochrany životního prostředí EN ISO
14001:2004. Na rozvoj Kolínska věnovala TPCA již více než 95 milionů korun.

_________________________________________________________________________________
REMA Systém, a.s. je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o
odpadech. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečení efektivní recyklace odpadů
elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). REMA Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na komplexní řešení pro
všechny skupiny elektrozařízení. Stěžejními projekty společnosti jsou ZELENÁ FIRMA, ZELENÁ ŠKOLA a ZELENÁ OBEC, do
kterých je v současné době zapojeno dva tisíce subjektů. Trash Made je dalším projektem REMA Systému, v rámci kterého
vznikají designové šperky a doplňky z recyklovaných materiálů. Více na www.remasystem.cz, www.trashmade.cz .
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