Typická česká domácnost: průběžný úklid i mytí nádobí
Deset procent českých domácností si vybírá houbičky na nádobí podle designu. Chce to mít
v kuchyni veselé. Ukázala to nedávná anketa. Podle ní také třetině Čechů bohatě stačí
generální úklid dvakrát do roka – na jaře a před Vánoci.
Tisková zpráva, 4. září 2008
Praha, 4. září 2008 - Prázdný dřez a mytí nádobí několikrát denně. Tak vypadá většina
českých domácností. I tyto výsledky vyplývají z ankety na serveru Babinet.cz, která se
v rámci kampaně Scotch-Brite firmy 3M konala letos v červenci. Podle ní téměř 57 %
domácností z více než 1 200 účastníků myje nádobí hned poté, co ho našpiní.
Podobně to v tuzemských domácnostech vypadá s generálním úklidem. Skoro 54 % lidí
průběžně uklízí celý rok, úklidové firmy si najímají jen zřídka. Pro téměř 29 % účastníků
ankety je typický generální úklid dvakrát do roka – na jaře a před Vánoci. Právě
zprostředkování velkého generálního úklidu od profesionální firmy je jednou z hlavních výher
soutěže, kterou pořádá společnost 3M. Více informací o jejích pravidlech, harmonogramu a
cenách najdete na www.scotchbritesoutez.cz .
Podle ankety si téměř třetina lidí ráda připlatí za kvalitní a značkové houbičky na nádobí. Pro
10 % respondentů je navíc důležitý design, chtějí to mít v kuchyni veselé. Nejlevnější
houbičky používá polovina účastníků šetření.
Houbičky na nádobí lidé mění každé tři týdny (33,33 %) či po 7 dnech (33,02 %). Snaží se
tak udržet hygienu v kuchyni. Přestože houbičky bývají rájem pro různé bakterie, anketa
ukázala, že necelá desetina domácností sáhne po nové teprve v okamžiku, když stará začne
nepříjemně zapáchat nebo se rozpadne. Řešením mohou být celulózové houbičky: jsou 100 %
přírodní, rychle vysychají a tím omezují vznik mikrobů. Rovněž dobře absorbují a vydrží déle
než běžně používané materiály. I takové houbičky má ve své nabídce firma 3M (ScotchBrite). Jsou třeba s potiskem, chrání ruce, najdete mezi nimi i houbičku s drátěnkou, která
voní. Mátou a citrónem.
Z ankety je rovněž zřejmé, že téměř 42 % českých domácností kupuje a používá speciální
houbičky a hadříky na konkrétní povrchy. Naopak univerzálním prostředkům, s kterými se dá
čistit všechno, dává přednost necelá třetina lidí.
O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době na českém trhu nabízí
například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu, výrobky pro
architekturu, kancelářské potřeby, potřeby pro péči o domácnost, zabezpečení pro knihovny,
zdravotnické a dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko
se umístilo na prvním místě v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Více informací
najdete na adrese: http://www.3m.cz. 3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje
tisíce nápaditých produktů pro desítky rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je
schopnost uplatňovat více než 40 samostatných technologických platforem – často

v kombinaci – při řešení širokého spektra potřeb zákazníků. S tržbami přes 24 miliard dolarů
3M zaměstnává 75 000 lidí po celém světě a je aktivní ve více než 60 zemích. Další
informace najdete na adrese: www.3M.com.
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