Rohamosan fejleszt a Hamburger Recycling

Dinamikusan fejlődik és folyamatosan
bővül a Prinzhorn Csoport két hazai,
hulladék-újrahasznosítással foglalkozó
cége, az SCH-Ózon Kft. és a Duparec Kft.
A cégek elsődleges „beszállítói”, alapanyagforrásai közé tartoznak a nyomdák, jellemzően ezektől a cégektől kerül ki a legjobb minőségű papírhulladék. A Hamburger Recycling és a hozzá
tartozó vállalatok, az SCH-Ózon és a Duparec – a
saját működési területén – ezért mindent megtesz, hogy nyomdai együttműködéseit tovább
erősítse.
A két cég folyamatosan építi kapcsolatát az irodákkal, irodaházakkal és pénzintézetekkel is. Itt
a bizalmas iratok, adatvédett dokumentumok
megsemmisítéséhez zárt láncú hulladékkezelést
is kínálnak. Az SCH-Ózon Kft. garanciával vállalja vállalati, banki vagy egyéb intézményektől
a dokumentumok szakszerű, a jogszabályoknak
megfelelő megsemmisítését. Szelektív gyűjtésük,
elszállításuk, megsemmisítésük zárt techno
ló-
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giával,
kétszintű aprítással történik. Igény szerint a folyamatot a vállalat képviselője figyelemmel kísérheti. A szolgáltatás népszerűsége folyamatosan növekszik.
A Duparec Kft. és az SCH-Ózon Kft. egyéb forrásokat is felhasználnak a hulladékpapír és műanyag minél nagyobb arányú visszagyűjtésére,
így többek között évente kétszer iskolai papírgyűjtéseket is szerveznek. A beérkező hulladék-

papír alapanyagként szolgál a szintén a vállalatcsoporthoz tartozó dunaújvárosi papírgyárnak,
a Hamburger Hungáriának.
A minőség másik pillére a feldolgozás. Az SCH-
Ózon Kft. maglódi telephelyén korábban átadott
válogatómű és a Duparec Kft. csepeli telephelyének csaknem egymilliárd forintos átfogó fejlesztése mindkét cégnél emelte az egy nap alatt feldolgozható hulladék mennyiségét, és tovább
javította a feldolgozott alapanyagok minőségét
és tisztaságát. A vállalat financiális helyzetére és
hosszú távú szemléletére jellemző, hogy a bővülést a Prinzhorn Csoport kizárólag saját erőből
finanszírozza, ehhez semmilyen uniós vagy más
külső forrást nem vett igénybe. A folyamatos fejlesztés természetesen állandó létszámbővüléssel
is jár, cégeink számos munkakörbe keresnek kollégákat.
Összességében a Prinzhorn csoport és hulladékkezeléssel foglalkozó magyar leányvállalatai,
a Hamburger Recycling, az SCH-Ózon Kft. és a
Duparec Kft. ma az ország legdinamikusabban
fejlődő, legstabilabb hulladék-újrahasznosító
vállalkozásai, egyben a legstabilabb partnerei
mindazoknak, akik hosszú távra keresnek maguknak megbízható hulladékkezelési partnert.

Cégünk fő tevékenysége a nyomdaiparban
keletkező papírhulladékok begyűjtése, kezelése és kereskedelme.
A gyűjtéshez, tároláshoz az igényekhez igazodva kínáljuk a leghatékonyabb eszközöket (gitterbox, 1100
literes konténer, big-bag zsák, 25-30 m3-es konténerek, présfejek, tömörítő konténerek).
A szükséges eszközök valamint nyomdatechnikai berendezések kihelyezését, telepítését, szervizelését,
finanszírozásának átvállalását hosszabb távú együttműködési szerződés keretében vállaljuk.
Garantáljuk a rugalmas átvételi árakat árkövetéssel, a gyors és pontos fizetést, illetve szállítást.
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