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JEDNA LAHEV STAČÍ

Milí univerzitní partneři,  

byl to rok plný nečekaných zvratů a jedinou jistotou byla neustálá změna, přesto si troufám tvrdit, že pro Filtermac byl jedním z nejlepších. 

Podařilo se nám dokončit a úspěšně otestovat aplikaci Filtermac, jsme v procesu rozšiřování sítě o dalších 120 fi ltračních zařízení a posílili 

jsme náš tým o nové kolegy. 

I když se v covidovém roce pilo na školách méně, podařilo se díky vám ušetřit už 4 594 420 PETek – tedy lahví, které nikdy nesjely z výrobní 

linky. Zní to neuvěřitelně, ale každou minutu se na celém světě prodá milion PET lahví, k recyklaci se však nedostane ani polovina z nich. O to 

víc si vážíme toho, že jste i v nestandardním období zůstali myšlence eliminace plastů věrni.  

Do roku 2030 mají být všechny plasty nacházející se v Evropské unii recyklovatelné nebo opětovně použitelné. Vy ale už teď děláte mnohem 

více, protože podporujete cestu, která s plasty vůbec nepočítá.  

P.S. Budeme moc rádi, když se našimi reporty pochlubíte svým kolegům.  

Přeji klidný nový rok!  

  Martin Václavík

  Zakladatel 

Co vám spojení s Filtermacem přináší?   

 Dobrý pocit  

 Aktivně se podílíte na šetření tun zbytečných plastů.  

 Síť  

 Filtermac je v dosahu 80 000 studentů. Navíc v průběhu příštího roku otevřeme 120 nových Filtermaců.  

 CSR  

 Filtermac je projekt, který přesně naplňuje klíčovou oblast CSR – tedy ochranu životního prostředí. 

 Pravidelný přehled

 Dostáváte reporty o množství vypité vody, ušetřených plastů i počtu studentů. 



5 důvodů, proč je Filtermac oblíbený u studentů  

80 890
lidí, kteří pijí 
vodu z Filtermaců

4 594 420 
ušetřených 
PET lahví celkem

114 794 
ušetřených 
kg plastu celkem

264 027 
ušetřených 
kg CO2 celkem

Filtermac opravdu šetří přírodu!

Šetří plasty  

Vodou do vlastní 

lahve chrání přírodu. 

Společně jsme ušetřili 

už přes 4,5 milionu PET 

lahví. 

Čerstvá voda  

Naše voda splňuje ta 

nejpřísnější kritéria 

Státního zdravotního 

ústavu.  

Výtečná chuť  

Filtermac vodu 

mikrofi ltruje a eliminuje 

bakterie. Zbaví ji chlóru 

i případných pachů. Voda 

v něm nestojí, je napojen 

na vodovodní řad.  

Cena  

U sponzorovaných 

tarifů si studenti 

načepují vodu zdarma. 

Užitečné informace

Díky LCD obrazovkám 

se studenti dozví 

o novinkách – soutěže, 

aktuální nabídky práce 

atd. 

Množství ušetřených PET lahví 
za rok 2020

Report VŠE za rok 2020

Místo
Počet oslovených 

studentů
Počet ušetřených 
kilogramů plastu

Počet ušetřených 
PET lahví (0,5 l)

VŠE hlavní budova a aula 13 000 2 353 94 100

VŠE koleje Jarov 2 500 1 999 79 940

CELKEM 2020 15 500 4 351 174 040

CELKEM od začátku (9/2017) – 12 980 519 194

VŠE aula

VŠE hlavní budova

VŠE koleje Jarov
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Mobilní aplikace Filtermac

Už několik měsíců pro vás chystáme překvapení. V září jsme na vybraných místech úspěšně otestovali mobilní aplikaci 

Filtermac, která je již dostupná pro iOS i Android. I když je zatím v testovací verzi, už během ledna půjde do ostrého 

provozu. 

Jak funguje? 

Studenti si stáhnou aplikaci, zaregistrují se a vyberou si sponzorovaný tarif pro danou školu. Po otevření aplikace se uká-

že QR kód, který jednoduše přiloží ke čtečce Filtermacu a ihned si mohou načepovat perlivou či neperlivou vodu zdarma. 

Jaké jsou její přednosti?  

Studenti mají dokonalý přehled o svém pitném režimu, denní limit je 3 litry vody. Vidí svou osobní statistiku – tedy 

kolik ušetřili kilogramů plastů, PET lahví, množství CO2, které by vzniklo během přepravy balené vody. Získají zároveň 

celkovou statistiku celé komunity školy. 

Seznamte se!

Google Play

App Store



Budoucnost Filtermacu  

O Filtermacy je v současné chvíli velký zájem a my bychom chtěli být dostupní ne-

jen pro studenty, ale také širokou veřejnost (vlaková nádraží, autobusová nádraží či 

metro). 

 

COVID naše plány sice zpomalil, ale rozhodně nezastavil. Bereme ho jako součást 

našich životů, nevíme, jak dlouho tu s námi ještě zůstane. Nic to však nemění na tom, 

že kvalita naší vody v ohrožení není.

Plánované instalace 2021 a 2022

Na mapě vidíte aktuálně potvrzené instalace, během 2 let se síť rozroste o 120 filtračních zařízení.   



logo CZ barva

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

Děkujeme, že s námi měníte svět!


