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Ha szétnézünk a minket körülvev 
világban, régóta nem tapasztalt mérték� 
bizonytalanságot látunk. Ebben a hely-
zetben különösen sokat érhetnek azok 
az együttm�ködések, amelyeket a vállalt 
feltételek folyamatos, korrekt teljesítése, 
valamint a mostanság szintén kulcs-
fontosságú rugalmas megoldások 
jellemeznek. Pontosan ezt kínálja 
a nyomdaipar és a kapcsolódó szak-
területek vállalatainak a Hamburger 
Recycling Hungary Kft. a papírhulladékok 
átvétele és azok újrahasznosítási láncba 
való bekapcsolása terén!

Mindez pedig nemcsak egy ígéret, hanem olyas-
valami, amit számos, nagy múltra visszatekint� 
referenciánk is igazol. Cégünknek több mint há-
rom évtizedes tapasztalata van a nyomdai part-
nerek kiszolgálásában, és feltett szándékunk, 
hogy tovább er�sítsük szerepvállalásunkat az 
iparágban – természetesen a ránk jellemz� ma-
gas színvonalon és akár testre szabott konstruk-
ciókkal. Ehhez rendelkezünk minden szükséges 
felkészültséggel, legyen szó anyagismeretr�l, fel-
dolgozási képességr�l vagy épp értékesítési meg-
oldásokról.

TELJES KÖR�, RUGALMAS MEGOLDÁSOK

A nyomdai tevékenység során keletkez�, f�ként 
magasabb min�ség� gyártási papírhulladékok 
átvételér�l készek vagyunk az ügyfeleink igé-
nyeihez igazodva gondoskodni. Korszer� és 
komplex technológiai hátterünknek köszönhe-
t�en van lehet�ségünk gy�jt�k, tömörít�k és 
bálázók kihelyezésére. Ebben az esetben a meg-
beszélt id�ben saját járm�veinkkel elszállítjuk 
az összegy�lt anyagokat, majd el�kezelés, bálá-
zás és szükség esetén raktározás után biztosítjuk, 
hogy értékes nyersanyagként visszakerüljenek 
a gazdaság körforgásába. Ezenkívül a nyomdai 
papírhulladékot mind a négy telephelyünkön, 

Ha kell egy biztos pont 
HAMBURGER RECYCLING HUNGARY KFT.

azaz Csepelen, Maglódon, L�rinciben és Ino-
tán közvetlenül is átvesszük, versenyképes piaci 
árakon. Akármelyik módszert is választja, a fo-
lyamatot garantált professzionalizmus és alapos, 
szakszer� dokumentáció kíséri.

BÍZZA RÁNK BIZALMAS IRATAIT IS!

És ha már a dokumentumok és a szakszer�ség: 
érdemes megjegyezni, hogy hazánk újrahasz-
nosítási céljainak teljesülésében vállalt egyre 
nagyobb szerep mellett a Hamburger Recycling 
Hungary Kft. egyben az ország legnagyobb irat-
megsemmisít� cége is! Szolgáltatásunk kereté-
ben gondoskodunk a bizalmas iratok hatályos, 
szigorú jogszabályoknak megfelel�, zártláncú, 
végleges megsemmisítésér�l. 

HA KELL EGY KISZÁMÍTHATÓ PARTNER

Aki tehát szeretne nyugodt lenni afel�l, hogy ér-
tékes papírhulladéka vagy védend� dokumentu-
mai a legjobb kezekbe kerülnek, ránk biztosan 
számíthat! 

Osztrák anyavállalatunk, a Prinzhorn csoport 
jelentette stabil pénzügyi hátterünk, transzpa-
rens üzletvitelünk, a folyamatos fejlesztéseink, 
a tapasztalt és elkötelezett munkatársaink, vala-
mint hosszú távú gondolkodásunk a garancia ar-
ra, hogy bennünk ebben a hektikus id�szakban 
sem fog csalódni!

2022_06_MG.indd   14 2022. 12. 05.   21:53




