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Report VŠE za rok 2019

Filtermac na Vysoké škole ekonomické patří mezi TOP 5 nejvíce vytěžovaných Filtermaců v celé síti. Denně je k dispozici 15 000 

studentů a prezentuje myšlenku VŠE bez PET lahví. V listopadu 2019 byl instalován třetí Filtermac na VŠE u velké auly v hlavní 

budově. 

Místo
Počet oslovených 

studentů
Počet ušetřených 
kilogramů plastu

Počet ušetřených 
PET láhví (0,5 l)

VŠE hlavní budova 13 000 3 635 145 388

VŠE koleje Jarov 2 500 1 448 57 916

CELKEM 2019 15 500 5 083 203 304

CELKEM od začátku (9/2017) – 8 629 345 154

Milí partneři,

v roce 2019 se Filtermacu a naší společné my-

šlence opět dařilo. Vždyť instalace patnácti no-

vých zařízení znamenala více než 100% nárůst. 

Děkujeme! Filtermac se stal součástí života již 

80 000 lidí, pro které představuje skutečnou al-

ternativu k balené vodě. Jen za minulý rok jsme 

spolu s vámi ušetřili téměř 90 000 kg plastů. 

Také jsme překonali jeden úžasný milník – Fil-

termac pomohl eliminovat 3 000 000 PET lahví. 

Pokud se Vám toto číslo zdá příliš abstraktní, 

představte si třeba 100 kamionů, které nemu-

sely vyjet na silnice nebo řetěz PET lahví z Pra-

hy až do Amsterodamu či do Splitu.

Myšlenku jedné lahve jsme podpořili kampaní 

s názvem #jednalahevstaci. Jsme nadšení, že 

vám teď můžeme představit naše vlastní lahve 

Filtermac. Splňují vysoké nároky na kvalitu, 

zdraví i design. Věřím, že se vám budou líbit. 

Všechny je nově najdete na stránkách www.

filtermac-shop.com. 

A co se nám ještě podařilo? Asociace spole-

čenské odpovědnosti ocenila Filtermac za na-

plňování globálních cílů od OSN a vybrala náš 

projekt na cenách SDGs mezi TOP 15 z více než 

200 soutěžících. Tato cena patří nejen nám, ale 

zejména vám všem, kteří nám pomáháte měnit 

svět k lepšímu. 

S úctou 

Martin Václavík

zakladatel

Množství ušetřených 
PET láhví za rok 2019

VŠE aula

VŠE hlavní budova

VŠE koleje Jarov



Jste vidět!



Jsme moc rádi a těší nás, že se rozšiřují místa, 

kde je umístěn náš FILTERMAC (FM). 

Kde všude najdete FILTERMAC

OTROKOVICE

Místo Počet FM

Continental 

BRNO

Místo Počet FM

VUT     

MUNI 

HRADEC KRÁLOVÉ

Místo Počet FM

UHK 

UK 

LIBEREC

Místo Počet FM

TUL 

PRAHA

Místo Počet FM

Ambis 

Bluelink     

ČVUT       

ČZU           

MČ Dubeč 

Nutriflow 

UK   

VŠE     



77 190
lidí, kteří pijí vodu  

z FILTERMACů 

3 544 894
ušetřených PET  

láhví celkem

88 622
ušetřených kg  
plastu celkem

203 831
ušetřených kg  

CO2 celkem

FILTERMAC opravdu šetří přírodu!





Seahorse
Skleněná láhev,

obsah 550 ml

Ocean
Skleněná láhev,

obsah 1000 ml

Aqua
Skleněná láhev se silikonovým 

obalem, obsah 500 ml

Sharky
Nerezová termoláhev,

obsah 600 ml

Naše láhve splňují vysoké nároky na kvalitu, zdraví i design. Všechny je nově najdete na stránkách www.filtermac-shop.com

Máte-li zájem o větší množství personalizovaných láhví, napište nám!

Balená voda a PET lahve dlouho vypadaly jako báječný vynález. Když jsme však o PETky 

začali zakopávat v lesích i ve městech, naráželi do nich při plavání v moři a viděli, jak příroda 

pod jejich náporem trpí, řekli jsme si dost. Vymysleli jsme perfektní alternativu, díky které si 

může kdokoli natočit čerstvou, perlivou i neperlivou vodu do své vlastní lahve.

Personalizovaná láhev:

skvělý dárek!

Jedna láhev stačí!



logo CZ barva

FILTERMAC s.r.o., Vratislavova 4/27, 128 00, Praha 2, E: info@filtermac.com, fb.com/filtermac.com
www.filtermac.com   •   www.filtermac-shop.com

Děkujeme, že s námi měníte svět!


