Sporočilo za javnost

Za takojšnjo objavo!

Silkem donira žrtvam jesenskih poplav v Podravju izdelek Asorbio za
odstranjevanje vlage in vonjav
Ljubljana, 8. maj 2013 – Včeraj, 7. maja 2013, je v kulturni dvorani občine Gorišnica potekal
humanitarni dogodek Rdečega križa Slovenije za žrtve jesenskih poplav v Podravju. Pobudnik
humanitarne akcije in donator je podjetje Silkem iz Kidričevega, ki vsem družinam, ki so
utrpele škodo v poplavah, podarja izdelek Asorbio za odstranjevanje vlage in vonjav, ki ga
lahko prevzamejo na OZRK Maribor, OZRK Ormož in OZRK Ptuj.
Organizator dogodka, Rdeči križ Slovenije, in donator, mednarodno podjetje Silkem d.o.o., sta s
skupnimi močmi pripravila humanitarno akcijo, katere ključno sporočilo je, da žrtve jesenskih
poplav še niso pozabljene in še vedno potrebujejo pomoč pri odpravljanju njihovih posledic.
Čeprav je najhujše že mimo in se morda zdi, da družine ne čutijo več posledic poplav, se še
vedno spopadajo s poškodbami na objektih ter predvsem vlago in zatohlostjo, kar je izpostavil
tudi gostitelj dogodka, župan občine Gorišnica Jože Kokot. Zato je izrednega pomena, da jim na
pomoč priskočijo tudi uspešna podjetja, ki lahko pripomorejo k odpravljanju težav na njihovih
gospodinjskih objektih, kot je izpostavil generalni sekretar Rdečega križa Slovenije, Danijel
Starman. Kot je povedal Andrej Menoni, vodja komerciale v Silkemu, čutijo močno zavezo in
odgovornost do svojega lokalnega okolja ter želijo s svojim znanjem in izdelki pomagati pri
njegovem blagostanju, zato žrtvam poplav podarjajo izdelek Asorbio.
Asorbio je naraven in okolju ter ljudem in živalim neškodljiv izdelek, ki učinkovito zmanjšuje
emisije v industriji in kmetijstvu ter dosega preboj tudi na mednarodnem trgu. Njegova ključna
prednost je odstranjevanje vlage in vonjav, uporaba, ki jo je na humanitarnem dogodku predstavil
dr. Andrej Horvat, vodja razvoja v Silkemu, pa je zelo preprosta. Ker se družine srečujejo prav
z vlago in predvsem zatohlostjo, jim bo izdelek prišel še kako prav pri odpravljanju posledic
poplav in dvigu kvalitete njihovega bivanja.
Vse družine iz občin Gorišnica, Ptuj, Ormož, Duplek, Markovci in Maribor, ki so utrpele
škodo v jesenskih poplavah, lahko izdelek prevzamejo na naslednjih območnih združenjih
Rdečega križa Slovenije:




OZRK Maribor, Pariške komune 13, 2000 Maribor
OZRK Ormož, Ptujska 8/f, 2270 Ormož
OZRK Ptuj, Natašina pot 1a, 2250 Ptuj

