Způsob zajištění zpětného odběru pneumatik – individuální systém
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Odevzdání odpadní pneumatiky
v místě zpětného odběru www.glogistics.cz

Sběr odpadních pneumatik
z míst zpětného odběru
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Zpracování odpadních pneumatik
(drcení, výroba granulátu)

Konec užívání pneumatiky
konečným uživatelem

4a.

Využití jako alternativní
palivo (energetické využití)
– cementárny a příp. různé
energetické zdroje

4b.
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Protektorování, výroba
nového výrobku z granulátu
(materiálové využití)
www.rpgrecycling.cz
www.tasy.cz
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Pneumatiky a další výrobky
Použití v novém výrobku
(kromě pneumatik
i u fotbalových hřišť,
protihlukových stěn, tlumících desek aj.)
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Jak na to?

Zkuste následující:
Nákup
pneumatik
Zkuste
následující:
• Při nákupu pneumatik zohledňujte jejich
Nekupujte
spotøebièejako
impulzivnì.
Pøemýšlejte,
technické vlastnosti
valivý odpor
či hluk
kodvalování.
èemu a jak èasto je budete používat?
• JeMezi
dalšínového
parametry,
které stojí
za øešením?
nákup
spotøebièe
jediným
zohlednění,
patří
např.
podíl
recyklovaných
Zvažte nákup z bazaru, výpùjèku z pùjèovny nebo
materiálů či způsob výroby.
• od
Přisouseda.
nákupu Vám pomohou ekologické štítky a
Pøed
nákupempožádat
porovnávejte
nejen informace
poøizovací
také můžete
o detailnější
prodávajícího.
cenu,
ale i náklady na celou dobu používání –
energetická nároènost, spotøeba vody, výmìnné

<1%

Materiálové
využití
Energetické
využití

Pneumatiky s delší životností šetří peníze
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rámci projektu
è. TB050MZP009.
internetových
www.zpetnyodber.eu
Øešitel GREEN Solution s.r.o.

Vytvořeno společností GREEN Solution s.r.o. copyright 2021

Domácí
Pneumatiky
mazlícci
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Leták pro potřeby § 13 „Informování konečného
Spolufinancováno
uživatele a osvětová
činnost“ zákona č. 542/2020 Sb.,
o výrobcích s ukončenou
životností.
z prostøedkù
TAÈR.

