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Vážení čtenáři,  

právě čtete květnové vydání měsíčníku ZPRAVODAJ, ve kterém vás budeme v úvodu informovat o aktuálních změnách. 

Dále vás seznámíme s novými výrobky v podobě podzemního zásobníku na dešťovou vodu a mobilního topidla Olymp. 

Na závěr se dozvíte o problematice sběru elektroodpadu s řešením společnosti Meva. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

TEPLO NA CESTÁCH 

Představujeme vám novinku, která 

míří do našeho sortimentu –  

Mobilní topidlo OLYMP 

Topidlo je určeno pro vytápění 

venkovních prostor a skvěle se hodí 

pro doplnění vašeho outdoorového 

vybavení. Topidlo je vybaveno bez-

pečným piezoelektrickým zapalo-

váním. Výkon 2 kW, nízká hmotnost 

a kompaktní rozměry pro každou 

cestu. 

www.mevagasproducts.com 

www.mevatec.cz 

 

 

ZÁSOBNÍK NA DEŠŤOVOU VODU COMPACT 

Představujeme vám novinku v podobě podzemního zásobníku na dešťovou vodu řady Compact. Zásobník kompaktního 

tvaru, bezešvé konstrukce pro 100% uchování sebrané vody ve dvou objemových provedeních 1600 l a 2650 l. 

 

 

Vážení zákazníci, obchodní partneři, 

dovolujeme si vás touto formou upozornit na růst cen hutního a plastového materiálu, který 

započal koncem roku 2020. Z těchto důvodů očekáváme rostoucí tendenci cen v průběhu roku 

2021 napříč naším sortimentem. Žádáme vás o trpělivost a věříme, že se situace na trhu v brzké 

době ustálí a vyrovná. Děkujeme za pochopení. 

Obchodní tým Meva 

 

 

http://www.mevatec.cz/
http://www.mevatec.cz/
http://www.meva.eu/
http://www.podzemni-kontejnery.cz/
https://www.facebook.com/mevatec
https://www.instagram.com/mevagasproducts/
https://www.flickr.com/photos/118593516@N06/
http://www.mevagasproducts.com/
http://www.mevatec.cz/
https://www.mevatec.cz/Propan-butan-spotrebice-c68_0_1.htm
https://www.mevatec.cz/Zasobnik-na-destovou-vodu-Compact-1600-l-d5986.htm


TÉMA MĚSÍCE 
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ŘEŠENÍ SBĚRU ELEKTROODPADU 

Technologický pokrok a vývoj průmyslu přinesl elektronická zařízení všeho druhu. 

Mobilní telefony, televizory, baterie a další jsou dnes již součástí života lidí. Žádné 

zařízení však nevydrží věčně a dříve či později skončí v odpadu. Až 160 tisíc tun 

elektroodpadu bylo vyprodukováno v České republice, přičemž objem tohoto 

odpadu každoročně stále roste. Oproti běžnému komunálnímu odpadu roste 

objem elektroodpadu 3x rychleji. 

Elektroodpad a legislativa v ČR 

Nakládání s elektroodpadem, tedy sběr, třídění a recyklaci, má v České republice na starost Ministerstvo životního prostředí. MŽP se 

při této činnosti řídí Zákonem č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností. Zpracování elektrozařízení na nadnárodní úrovni je 

pak řízeno evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí 2011/65/EU o omezení  

používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS). V ČR jsou pak uplatňovány i další zákony a 

vyhlášky v podobě zákona o odpadech, vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními nebo vyhlášky o bateriích a akumulátorech. 

Proč recyklovat? 

Každým rokem zaznamenáváme demografický růst a s tím je 

spojená i spotřeba. Na každé vyrobené zařízení je zapotřebí 

široké palety nerostných surovin, kterých je na naší planetě 

omezené množství. Elektroodpad je tak významnou zásobárnou 

druhotných surovin, které je možné použít pro výrobu nových 

zařízení a ušetřit tak životní prostředí, které je zatížené těžbou 

surovin a zahlcováním odpadem. 

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat: 

Tel.: 416 823 181 

E-mail: prodej@mevatec.cz 

Elektroodpadem se rozumí veškeré spotřebiče, které 

fungují na elektrický proud, popřípadě baterie a které 

dosáhly konce své životnosti, jsou nefunkční, popřípadě 

jsou vyměněny za nové. 

• Lednice, pračky, sušičky 

• Televizory, monitory, tablety 

• Počítače, notebooky, mobilní telefony 

• Tužkové baterie, akumulátory a další 

CO SPADÁ DO ELEKTROODPADU? 

Řešení společnosti MEVA 

Elektroodpad přichází v různých velikostech a tvarech. Společnost Meva je ale připravena jak na drobný elektroodpad, tak i sběr 

velkých zařízení. Pro malé tužkové baterie a monočlánky je možné využít některých ze sběrných košů s možností montáže na zeď, na 

stojinu nebo volně stojící s upraveným vhozem. Na větší položky je možné použít ocelové kontejnery se šachtou pro vhoz odpadu, 

upravené kontejnery pro sběr zářivek, síťované kontejnery nebo velkoobjemové kontejnery pro shromažďování odpadu. 

https://www.facebook.com/mevatec
https://www.instagram.com/mevagasproducts/
https://www.flickr.com/photos/118593516@N06/
http://www.mevatec.cz/
http://www.mevatec.cz/
http://www.meva.eu/
http://www.meva.eu/
http://www.podzemni-kontejnery.cz/
https://www.meva.eu/cs/produkty/zpetny-odber/
https://www.meva.eu/cs/produkty/zpetny-odber/
https://www.mevatec.cz/Na-zarivky-c1_504_4.htm
https://www.mevatec.cz/Velkoobjemove-kontejnery-c1_563_2.htm
https://www.meva.eu/cs/produkty/zpetny-odber/
https://www.mevatec.cz/Velkoobjemove-kontejnery-c1_563_2.htm
https://www.mevatec.cz/Na-zarivky-c1_504_4.htm
https://www.mevatec.cz/Odpadkove-kose-venkovni-c1_536_2.htm
https://www.mevatec.cz/Odpadkove-kose-venkovni-c1_536_2.htm
https://www.mevatec.cz/Odpadkove-kose-venkovni-c1_536_2.htm
https://www.meva.eu/cs/produkty/10189-kontejner-na-textil-1500-lt----1655.html
https://www.meva.eu/cs/produkty/10192-kontejner-na-elektroodpad-2000-lt.---15205.html
https://www.meva.eu/cs/produkty/10262-kontejner-na-elektroodpad-2000-lt.---15206.html
https://www.meva.eu/cs/produkty/10194-kontejner-na-elektroodpad-2000-lt.---15208.html

