Sběrné kontejnery na textil – PROJEKT TEXTILECO
Projekt "TEXTILECO" ve spolupráci s Českým červeným křížem zajišťuje opětovné využití
nepotřebného textilu. Sběr použitého textilu se uskutečňuje formou sběrných kontejnerů, které
jsou umísťovány na frekventovaných a dobře přístupných místech.
Nasbíraný textil z kontejnerů označených logem Textileco Collecting & Recycling a logem
Českého červeného kříže je tříděn dle kvality a použitelnosti do několika kategorií. Každá
kategorie podstupuje odlišný recyklační koloběh.
Darované oblečení bude předáno přímo Českému červenému kříži dle jeho dispozic, poslouží
svému původnímu účelu především v rozvojových zemích, bude použito na výrobu čistících
hadrů, izolací nebo pro opětovnou výrobu oděvů. Textil nevyužitý pro charitativní účely
společnost DIMATEX CS dále zpracovává. Z této komerční činnosti, bude část finančního
výtěžku poukázána Českému červenému kříži na podporu jím vybraných humanitárních
projektů. Společnost Dimatex podpořila v roce 2015 neziskové organizace v rámci
oboustranné spolupráce částkou přesahující 1.750.000 Kč.
Prosíme občany - chcete-li přispět, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a
nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se může
znehodnotit.
Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie,
ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv, kabelky a hračky. Do těchto kontejnerů
nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a
mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně
manipulováno.
Tříděním nepotřebného oblečení a textilu nejen že snižujete zátěž na životní prostředí, ale
také pomáháte vytvářet nová pracovní místa. Jedná se tedy o ekologickou, ekonomickou i
sociální službu.
DIMATEX CS - Smluvní partner Českého červeného kříže
Společnost DIMATEX CS má bohatou tradici sahající až do roku 1991. Hlavním pilířem její
činnosti je výroba čistících hadrů, sběr použitého textilu, recyklace a zajišťování
charitativního šatníku pro dobročinné účely. Tato služba je podporována Ministerstvem
životního prostředí ČR. Čistící hadry a textilie jsou sbírány, tříděny a z 95% recyklovány.
Zbylý, zcela nepoužitý textil je ekologicky likvidován. Cílem je znovu zhodnocení
druhotných surovin s pozitivním vlivem na životní prostředí. Společnost je držitelem
certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 v oboru: sběr a recyklace textilu, výroba a prodej čistících
hadrů a leštících kotoučů.
SBĚRNÝ KONTEJNER NA TEXTIL
Sběrný kontejner na textil Textileco Collecting & Recycling s
logem Českého červeného kříže je umístěn nově v SŠ a MŠ
na Bojišti na adrese Na Bojišti 15, Liberec III - Jeřáb, 460 07.

Firma Dimatex CS spol. s r.o. zajistí:
● instalace kontejnerů a pravidelný odvoz textilního odpadu
● reakce na mimořádné události do 48h
● čistotu v okolí kontejnerů a údržbu kontejnerů
● evidenci odvezeného odpadu kat. číslo odpadů 200 110
● Zelená linka pro mimořádné události
Město ani partner nemají s kontejnery a odpady v nich žádné náklady.

