
 
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Rekord: Češi odevzdali k recyklaci již 2 000 000 lednic o celkové 
váze 92 tisíc tun! 
 
Praha, xx. července 2012 – Dva miliony ledniček již odevzdaly české domácnosti k recyklaci 
kolektivnímu systému ELEKTROWIN. Svého vysloužilého chladicího pomocníka se tak za posledních 
sedm let „zbavila“ každá druhá česká domácnost. Díky jejich recyklaci se ušetřilo 46 tisíc tun železa 
potřebného k výrobě 5 400 vozů Škoda Octavia, a energie, která by vystačila Kladnu na celý rok. 
Díky ekologické recyklaci chladicích zařízení nebylo do ovzduší vypuštěno 244 tun freonu, který při 
neodborné manipulaci poškozuje ozónovou vrstvu Země. 

 „Průměrné stáří ledničky v české domácnosti je dnes odhadováno na 14 let. Lidé je ale většinou 
používají, dokud slouží. Proto je pro nás příjemným překvapením, že se nám podařilo za tak krátkou 
dobu shromáždit dva miliony kusů starých vysloužilců,“ říká Roman Tvrzník, generální ředitel 
kolektivního systému ELEKTROWIN.   

Chladničky a mrazničky patří ke spotřebičům, které v domácnosti spotřebují největší množství 
energie. Pokud je chladnička starší deseti let, spotřebuje o téměř 20 procent více energie, než kolik 
spotřebovala v době jejího nákupu. „Domácnosti by ale neměly zapomínat na to, že vyšší energetická 
náročnost bývá často způsobena i nesprávným zacházením. Jedná se především o to, že lidé neprovádí 
jejich pravidelnou údržbu - odstranění ledu a usazenin z kondenzátoru. Už 5mm námraza přitom 
zvyšuje energetickou spotřebu i o více než třicet procent,“ dodává Roman Tvrzník. Samozřejmostí je 
správné umístění lednice, otevírání dvířek na krátkou dobu a pravidelná kontrola těsnění. Ušetřit se 
dá i tím, že lednice bude minimálně ze 70 procent zaplněná.  

 

 

ELEKTROWIN a.s., je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České 
republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval na 140 000 tun vyřazených elektrospotřebičů. Společnost zajišťuje 
sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladící 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 na 1300 sběrných míst ve více než 950 městech a obcích, skoro 2600 
provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 4000 obcích.  

 
Pro více informací, prosím kontaktujte: 
Táňa Pokorná 
Email: tpokorna@elektrowin.cz,  
Tel.: 731 492 677 
 
David Laňka, Bison & Rose 
Email: david.lanka@bisonrose.cz  
Tel.: 777 755 604 
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