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CPU Slovenske Konjice
Tattenbachova 5d
3210 Slovenske Konjice
Tel: 031 608 556
E-naslov: naslov:konjice@cpu-reuse.com
Na spletu: https://www.cpu-reuse.com
Delovni čas: Pononedeljek - Petek: 8:00-16:00

CPU Slovenske Konjice
PONOVNA UPORABA KOT TREND RAZVITE DRUŽBE
Imate tudi vi težave, kam s še uporabnimi izdelki, ki jih ne potrebujete več, čeprav so še lepo ohranjeni? Kar 10 kg letno na osebo nastane
takšnih stvari letno, ki jih je mogoče znova uporabiti. Center ponovne uporabe (CPU) Slovenske Konjice ob sodelovanju JKP Slovenske
Konjice omogoča, da lahko oddate odvečne, še uporabne izdelke za namen priprave na ponovno uporabo, s tem pa prispevate
k zmanjševanju odpadkov in kroženju virov. Tako se za izdelke omogoči podaljšanje njihove življenjske dobe, saj so viri omejeni in morajo
biti uporabljeni znova in znova. Zelo pomembno pa je, da učinkovita raba virov, ki se zagotavlja s ponovno uporabo, omogoča zelena delovna
mesta ter krepitev socialne enakosti.
NOVO! REPAIR CAFE DOGODKI VSAK ZADNJI PETEK V MESECU
CPU Slovenske Konjice je vključen v svetovno mrežo popravljanic https://repaircafe.org/en/ za spodbujanje popravil. »Repair
Café« je koncept, ki podpira idejo popravil v lokalnem okolju z namenom izboljšanja splošnega družbenega stanja, tako na
ravni posameznika kot države. Od doma lahko prinesete izdelke, kot so manjši kosi pohištva, oblačila, gospodinjski izdelki, nakit,
igrače, posodo in drugo... karkoli bi še želeli uporabljati in je mogoče popraviti. Ob sodelovanju CPU strokovnjakov z izkušnjami
se lahko vsakdo nauči novih veščin, ob katerih doživi kreativnost in so hkrati pomembne za zmanjšanje porabe surovin, energije,
vode, kemikalij, emisij CO2. To so konkretni koraki za obvladovanje podnebnih sprememb, kjer lahko sodeluje vsak.

(te izdelke lahko oddate ali nabavite obnovljene
po dostopnih cenah):
•
•
•
•
•
•

tekstil
pohištvo
oprema za dom
knjige in CD-ji
športna in otroška oprema
gospodinjski aparati in pripomočki
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Oprema za dom:

lonci, kozarci, krožniki,
skodelice, luči, ure, vaze,
drobni predmeti,...
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Knjige in CD-ji:
knjige, CD-ji, DVD-ji,
kasete, vinilke,...

Športna
in otroška
oprema:

Pohištvo:

omare, kredence,
stoli, fotelji,...

Gospodinjski aparati in pripomočki:

sušilniki hrane, tehtnice, mlinčki, sesalniki, kavni aparati,
mešalniki, ožemalniki, pekači, kuhinjski roboti,...
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Tekstil:

oblačila, obutev, plišaste igrače,
zavese, posteljnina, blago,...
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smuči, čelade,
rolerji, kolesa, rolke,
drsalke, uteži, kolesa,
vozički, gugalnice,
hojice,igralne
blazine, stolčki za
hranjenje,...
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Skupine izdelkov, ki so
primerni za ponovno uporabo

