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Řidiči v Česku se učí nakupovat kapaliny do ostřikovačů ekologicky šetrným 
způsobem. 
PRAHA – Na více než 30 čerpacích stanicích pohonných hmot v České republice si 
mohou řidiči doplnit kapaliny do ostřikovačů skel a světlometů automobilů bez 
potřeby nákupu těchto kapalin v plastových obalech. Stejnou možnost mají také řidiči 
na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a nově v Estonsku. 
 
Společným úsilím společností UNICODESYSTEMS s.r.o., FlowControl s.r.o. a 
FlowMont s.r.o. dobývá svět technicky dokonalý systém výdeje kapalin do 
ostřikovačů skel a světlometů automobilů FlowControl V3H. 
 
Moderní způsob výdeje kapalin do ostřikovačů v maximálně možné míře přispívá 
k zefektivnění prodeje této denně motoristy používané technické kapaliny s úmyslem 
postupného snižování množství balených kapalin v plastových obalech a tím přispívá 
ke snižování ekologické i energetické zátěže v tomto segmentu průmyslu. 
Součástí projektu je též hledisko zvýšení komfortu kupujících a v neposlední řadě i 
hledisko prodejců, které spočívá ve změnách využití prodejních ploch na čerpacích 
stanicích pohonných hmot. 
 
Popis ekonomické efektivnosti, která ji hodnotí pouze v poloze náklady vývoje a 
efektivity návratnosti – není tím nejpodstatnějším, neboť význam tohoto projektu 
vynikne teprve po zvážení globálního hlediska dopadu této technologie a vyplyne z 
níže uvedeného příměru. 

 
V České Republice se prodá v jednom roce řádově 20 milionů litrů kapalin do 
ostřikovačů. 
Pokud jsou tyto průměrně baleny ve dvoulitrových obalech, pak musíme vyrobit a 
zlikvidovat: 
 
 

 



 
 

 
 
 

- 20.000.000 litrů / 2L obal, tedy 10.000.000 kusů obalů, při hmotnosti jednoho obalu 
0,5kg , tedy spotřebujeme 5.000.000 kg, tj. 5.000 tun plastů 
 
- spotřebujeme-li na výrobu jednoho kg plastu v průměru 1kWh, pak jsme 
spotřebovali 5.000.000 kWh tj. 5.000 MWh elektrické energie 
 
Současně s tím, že jsme obaly vyrobily, musíme je též zlikvidovat a spotřeba energie 
se od té na výrobu moc neodlišuje. 
 
Tento projekt lze aplikovat v celé Evropě či dokonce globálně. 
Vliv na ekologickou zátěž je zásadní. 
Jak vyplývá z výše uvedeného: nevyrobíme, neznečišťujeme, nelikvidujeme. 
 
Chraňte s námi přírodu:  
 
www.youtube.com/watch?v=EakV5RY9K1c  
 
Více informací, naleznete na: 
 
www.flowcontrol.cz  
www.flowmont.cz  
 
Pro více informací, prosím, kontaktujte: 
 
FlowMont s.r.o. 
Nám 14 října 1307/2, Praha, 150 00 
info@flowmont.cz 
00420 724 091 854 
00420 777 011 117 
 
 
 
 
 
 

 
 


