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Výsledky sběru vysloužilých osvětlovacích zařízení
Prostřednictvím kolektivních systémů EKOLAMP, Asekol a Elektrowin vytřídili Češi loni
celkem 44 747 tun elektrozařízení. Z toho bylo 801 tun vysloužilých světelných zdrojů a 287
tun průmyslových svítidel. Na každého občana tak připadlo 4,24 kilogramu elektroodpadu.
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„Nárůst objemu sběru o 9 % představuje
téměř 5 milionů kusů světelných zdrojů a
míra materiálového využití je 95 % . U
svítidel se míra navýšila z původních zhruba
80 % na 85 %. Důvodem je, že
zpracovatelé
lépe
využívají
plasty
obsažené v průmyslových svítidlech, které
tvoří přibližně 30 % z celkové hmotnosti
recyklovaných průmyslových svítidel,“
řekl
Alexandr
Hanousek,
jednatel
společnosti EKOLAMP.
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Provoz malých sběrných nádob je bezpečný.
Ve spolupráci s VŠChT Praha, laboratoř autorizovaného měření emisí a imisí byly odebrány
vzorky ovzduší z jejího okolí modelující možný únik par rtuti do ovzduší ze sběrné nádoby a
to při standardním provozu a modelovém převržení stojanu s naplněnou sběrnou nádobou.
Závěry z měření:
Při běžném provozu nebo neočekávaném převržení
malé sběrné nádoby naplněné úspornými
osvětlovacími zdroji, případně za sledovaných
atypických podmínek nedochází k překročení
legislativních expozičních limitů.
Podrobné informace o měření imisí rtuti zde.

Hygienické limity:
PEL – 50 000 ng/m3 (přípustný expoziční limit)
NPK-P – 150 000 ng/m3 (nejvyšší přípustná hmotnostní
koncentrace v ovzduší pracoviště).
Graf: běžný provoz MSN, Vozovna Střešovice, 2.6.2011
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EKOLAMP informuje.
Jsme je jedinou autorizovanou osobou oprávněnou k nakládání s historickým
elektroodpadem v skupině č.5. Ve věci rozhodl ministr životního prostředí v řízení o rozkladu
ze dne 16.2.2012.
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„EKOLAMP
je
jediným
autorizovaným
kolektivním systémem oprávněný k nakládání
s historickým elektroodpadem.
Skončilo
tak
správní
řízení
vedené
s Ministerstvem životního prostředí, které
autorizaci pro nakládání se skupinou č. 5.
společnosti EKOLAMP v roce 2005 udělilo.“
Uvedl
Alexandr
Hanousek,
společnosti. Celý text zde

jednatel
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Osvěta mezi spotřebiteli funguje

Stránky www.rozsvitimevasevanoce.cz nabídly
již
tradičně možnost soutěžit o vánoční stromek, poslat
svým blízkým přání, nebo hlasovat o nejkrásnější
obecní vánoční strom. „Šest vítězných obcí a měst
získalo celkový finanční příspěvek 120 000 korun na
ekologické služby nebo zboží. V sedmi městech jsme již
tradičně sponzorovali ekologické osvětlení vánočního
stromu,“ dodává Radoslav Chmela.
Kampaň Rozsvítíme vaše Vánoce oslovila více než
2 mil.obyvatel.
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EKOLAMP na veletrhu PRAGOINTERIER
Na veletrhu bytového designu
PRAGOINTERIER ve dnech
16. – 19. 2 2012 bylo možné
u stánku časopisu Světlo
vyměnit vysloužilou úspornou
zářivku za novou.
Kolektivní systém EKOLAMP poskytující služby zpětného
odběru a recyklaci osvětlovacích zařízení upozornil
návštěvníky na nebezpečnou rtuť, kterou zářivky obsahují.
Nepatří proto do koše, ale do malé sběrné nádoby.
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Protivín a dalších 5 měst získal peníze na
ekologické služby
Město získalo deset tisíc
korun na nákup ekologických
služeb.
Společnost EKOLAMP tak
ocenila třetí místo, které
Protivín obsadil v soutěži o
nejhezčí vánoční strom roku
2011.
První místo získal Bohumín
před Jindřichovým Hradcem.

Do prvního ročníku této soutěže se zapojilo 86 měst a
85 obcí z celé České republiky. Pro „svůj“ strom
hlasovalo 28 000 obyvatel.
Pořadatelem soutěže byla společnost Bizmark, která
ji organizovala jako součást vánoční kampaně
společnosti EKOLAMP.
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300 Máchových jezer volá díky
Úsporné zářivky, šetří energii,
a proto jsou bezva. Problém
nastane, když dosvítí. Obsahují
totiž rtuť, takže na skládce se
ze zářivky může tahle těkavá
látka velmi snadno dostat ven,
do vzduchu, půdy a podzemní
vody a do lidského těla. Dobrá
zpráva ale je, že zářivky lze
vcelku snadno recyklovat a že v
Česku se to stále více daří
Každý, kdo chce dnes vysloužilou zářivku zrecyklovat, ji
může odnést na jedno z 3400 sběrných míst, jejichž
seznam je na www.ekolamp.cz. Společnost EKOLAMP
je neziskovou organizací, která se stará o recyklaci
zářivek v Čechách.
"Celkově vyjde recyklace jedné zářivky asi na dvě
koruny, ze zbytku hradíme sběr zářivek a propagaci jejich
recyklace," popisuje Radoslav Chmela tiskový mluvčí
společnosti.

Za šest let se podařilo zabránit úniku 120 kg rtuti do přírody.
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Respekt
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Dotazník spokojenosti

Pozvánka na den otevřených dveří.

EKOLAMP jednou ročně v spolupráci se všemi účastníky
provádí průzkum zákaznické spokojenosti.
Účastníci
prostřednictvím dotazníku dostávají prostor k vyjádření
názoru na kvalitu poskytovaných služeb. Jednotlivé
odpovědi pečlivě vyhodnocujeme. Záleží nám na
spokojenosti našich zákazníků, proto výsledky průzkumu
operativně zapracujeme do změn fungování kolektivního
systému EKOLAMP. Podrobné informace k průzkumu
obdržíte v nejbližší době prostřednictvím emailu.

Dne 22.3.2012 EKOLAMP pořádá den otevřených dveří,
na který jsou zváni všichni účastníci kolektivního systému.
Rádi bychom zbourali bariery emailů a telefonátů a
seznámili se s Vámi osobně. Naše dveře jsou Vám
otevřené kdykoliv, nicméně v uvedený den v pracovní době
od 9:00 do 16:00 jsou vašim zvídavým dotazům k dispozici
všichni zaměstnanci společnosti.
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Podrobnější informace obdržíte v nejbližší době poštou.
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