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Az SCH-Ózon Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. fő profilja a papírhulladék átvétele, 
begyűjtése, feldolgozása a papírgyári  
újrahasznosítás számára. Miután a nyom-
dákban rövid idő alatt nagy mennyiség-
ben keletkezik papírhulladék, így közös 
érdek, hogy az elszállítás zökkenőmentes 
legyen, ne akadályozza a folyamatos 
munkát a felgyűlt papír. Az elszállított 
hulladékért fizet is az SCH-Ózon,  
a díjazás a minőségtől függ.

A nyomdákban, irodákban, vállalkozásokban, 
háztartásokban keletkező papírhulladék elhe-
lyezése problémát okoz a tulajdonosoknak, de a 
hulladék sorsát szigorú előírások szabályozzák. 
Tárolni, kerülgetni kell az anyagot, amit helyben 
már nem tudnak hasznosítani, nem beszélve ar-
ról, hogy a felhalmozódott papírhulladék tűzve-
szélyes.

Az SCH-Ózon Kft. fő tevékenysége a nyom-
daipari papírhulladékok begyűjtése, kezelése, 

SCH-Ózon: a papírhulladék nem szemét
ElSz állít ják éS fizEtnEk iS a fElESlEgES nyoMdai papírért

szállítása. Telephelyeiken a nyomdák által ter-
melt vegyes papírhulladékokat az újrahasznosí-
táshoz a papírgyárak igényeinek megfelelő mi-
nőségűre válogatják, bálázzák. Legutóbb épp a 
szállított minőség területén lépett előre nagyot 
a cég, amikor szeptemberben elindította újon-
nan épült, 24 főt foglalkoztató válogatóművét. 
A válogatómű tervezésekor speciálisan a magas 
minőségű nyomdai papírhulladék feldolgozá-
sát tartották szem előtt, így a nyomdákból ér-
kező anyagokat környezetkímélő módon keze-
lik, és gondosan válogatják az EN 643 szabvány 
szerinti minőségeknek megfelelően, papírgyári 
hasznosítás céljából. A válogatóműnek köszön-
hetően a nyomdai partnereket a lehető legma-
gasabb színvonalon, a korábbinál is gyorsabban 
szolgálja ki a vállalat. A berendezés a Hambur-
ger Recycling Group GmbH első ilyen eszköze, 
a maga kategóriájában Dél- és Kelet-Európában 
is egyedülálló.

Az SCH-Ózon Kft. telephelyein a papírok mel-
lett műanyag hulladékok, fóliák begyűjtésével is 
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foglalkoznak. A kölcsönös haszon mellett a kör-
nyezet védelme is fontos tényezője a tevékeny-
ségnek.

A gyűjtéshez, tároláshoz a helyi igényekhez iga-
zodva helyezik ki a leghatékonyabb eszközöket, 
melyek az alábbiak lehetnek:
  gitterbox,
  1100 literes gurulós kuka,
  big-bag zsák,
  konténerek különböző méretekben (20–36 m3),
  présfejek, amelyek tömörítő konténerekhez 

csatlakoznak,
  többkamrás bálázógépek,
  automata bálázógépek, 
  több mint 1200 gyűjtőkonténer, ebből több 

mint 150 db 32 köbméteres, görgős, valamint 
tömörítőfejhez csatlakoztatható,
  jelenleg 30 közúti szállítójármű, 18 darab 

anyagmozgató munkagép, targonca az eszköz-
park része.

A gyűjtéshez, tároláshoz szükséges eszközök teljes 
körű biztosítása mellett nyomdatechnikai beren-
dezések telepítését, szervizelését, finanszírozását 
is vállalják hosszú távú szerződés keretében.

Az SCH-Ózon története

Az SCH-Ózon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 
2005-ben közel húszéves tapasztalattal ren-
delkező szakemberek alapították a Pest megyei 
Maglódon. 

Az évi majdnem 100 000 tonna újrahasznosít-
ható papírhulladékot forgalmazó társaság fő pro-
filja a papírhulladék átvétele, begyűjtése, feldol-
gozása. 2014 októbere óta az osztrák Prinzhorn 
Csoport lett a cég többségi tulajdonosa, amely-
nek része a közvetlen tulajdonos, a hulladék-
begyűjtéssel foglalkozó Hamburger Recycling 
GmbH is.

További információk: www.papirhulladek.hu


