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Az SCH-Ózon Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.-t 2005-ben közel húszéves tapaszta-
lattal rendelkező szakemberek alapítot-
ták a Pest megyei Maglódon. A társaság 
fő profilja a papírhulladék átvétele, be-
gyűjtése, feldolgozása a papírgyári újra-
hasznosítás számára. 2014 októbere óta 
az osztrák Prinzhorn Csoport lett a cég 
többségi tulajdonosa, amelynek része  
a közvetlen tulajdonos, a hulladékbegyűjtés-
sel foglalkozó Hamburger Recycling GmbH is.

Az SCH-Ózon Kft. komoly eredményeket ért el 
a nyomdai, ipari és lakossági begyűjtésben, ez-
zel együtt környezetünk megóvásában. A tíz éve 
alakult cég a papírhulladékok egyik legnagyobb 
hazai begyűjtője és kezelője. A társaság a papír 
mellett műanyag- és fóliahulladékok begyűjtésé-
vel és feldolgozásával is foglalkozik.

Folyamatos a növekedés

A cég megalakulása óta folyamatosan növekszik, 
mind a begyűjtött és kezelt papírhulladék meny-
nyisége, mind az infrastruktúra, mind pedig az 
alkalmazotti létszám tekintetében. A magló-
di üzem mellett a Heves megyei Lőrinciben és 
Veszprém megyében, Inotán is van papírhulla-
dék átvételére, begyűjtésére és feldolgozására al-
kalmas telephelyük.

Együttműködő vállalkozásokon keresztül az 
ország több városában vásárolnak fel hasznosít-
ható hulladékokat, így begyűjtő hálózatukat si-
került országos szintre kiterjeszteni. Mára újra-
hasznosítható papírhulladékból forgalmuk évi 
80 000 tonnára nőtt, amivel a piac meghatározó 
szereplői.

Bizalmas iratokat is kezelnek

Kiemelt szolgáltatásaik közé tartozik cégek bizal-
mas iratainak zárt rendszerű szállítása és meg-
semmisítése nagy teljesítményű zúzóberende-

SCH-Ózon: 
a nyomdai papírhulladékok speciális kezelője
a nyoMdáSzok egyik legfontoSabb partnere

zések használatával, a vonatkozó adatvédelmi 
törvényeknek megfelelően. Az SCH-Ózon több 
hazai és európai papírgyár közvetlen szállítója, 
több évre kötött együttműködési megállapodá-
sok alapján. 

nyomdák a Fő partnerek

A cég fő tevékenysége a nyomdaipari papírhul-
ladékok begyűjtése, kezelése, szállítása. Telephe-
lyeiken a nyomdák által termelt vegyes papírhul-
ladékokat az újrahasznosításhoz a papírgyárak 
igényeinek megfelelő minőségűre válogatják, 
bálázzák. Ebben az évben maglódi telephe-
lyükön egy új válogatómű épül, kifejezetten a 
nyomdai papírhulladékok kezelésére.

Az SCH-Ózon Kft. filozófiája és egyben szlogen-
je szerint „értéket ad az értéktelenért”. A nyom-
dákban, irodákban, vállalkozásokban, háztar-
tásokban keletkező papírhulladék elhelyezése 
problémát okoz a tulajdonosoknak, de a kelet-
kezett hulladék sorsát szigorú előírások szabá-
lyozzák. Tárolni, kerülgetni kell az anyagot, amit 
helyben már nem tudnak hasznosítani, nem be-
szélve arról, hogy a felhalmozódott papírhulla-
dék tűzveszélyes.

A gyűjtéshez, tároláshoz a helyi igényekhez 
igazodva helyezik ki a leghatékonyabb eszközö-
ket, 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.

A gyűjtéshez, tároláshoz szükséges eszközök tel-
jes körű biztosítása mellett nyomdatechnikai be-
rendezések telepítését, szervizelését, finanszíro-
zását is vállalják hosszú távú szerződés keretében.

További információk: www.papirhulladek.hu


