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Nasza Firma

Posiadamy doświadczenie na rynku metali nieże laznych 

dzięki krajowej i międzynarodowej współpracy z 

dostawcami i odbiorcami.

Dysponujemy własnym transportem, pomieszczeniami 

magazynowymi oraz pełnym zapleczem technicznym. 

Posiadamy wszystkie niezbędne decyzję oraz pozwolenia 

na prowadzenie dzia ła lności związanej ze zbieraniem 

oraz skupem złomu metali.

Kadra doświadczonych pracowników naszej  f irmy służy 

pomocą oraz doradztwem w zakresie handlu złomem 

metali że laznych i nieże laznych.

Dysponujemy własnym urządzeniem pomiarowym typu 

spectrometr rentgenowski do badania składu metali.



Oferta

Oferujemy do sprzedaży 

następujące surowce:

- popioły i pyły cynkowe, ołowiane

- zgary cynku, ołowiu



Oferta

Skupujemy odpady:

✓ zgary

✓ pyły

✓ popioły 

✓ inne odpady zawierające: cynk, 

ołów.



Koncept 

inwestycji 

związanej 

z GOZ

Prowadzone prace badawcze w temacie 

odzysku aluminium z odpadów 

wielomateriałowych doprowadziły 

do opracowania technologii oraz budowy 

prototypów maszyn służących do recyklingu 

tych odpadów. Wykonano rozeznanie 

rynku odnośnie i lości tego surowca, jak i 

zbytu odzyskanych metali i tworzyw. Z 

uzyskanych informacji wiadomo nam że 

odpad wielomateriałowy jest dużym 

problemem w Polsce i na całym świecie w 

związku z czym ilości jego są bardzo duże i 

wciąż się powiększają.



Maszyna 

miałaby 

oddzielać 

trudne odpady 

takie jak:

✓ Dibond - płyta kompozytowa złożona z 

trzech różnych odpadów: aluminium, 

rdzeń polietylenowy, farba

✓ Kapsle, nakrętki aluminiowe, produkt 

zawierający cztery różne odpady: 

aluminium, farba z nadrukiem, pianka 

poliuretanowa, resztki szkła z odpadu 

poamortyzacyjnego



Maszyna 

miałaby 

oddzielać 

trudne odpady 

takie jak:

✓ Podgrzewacze ( świece w obudowie 

aluminiowej), produkt zawierający 

cztery różne odpady: aluminium, stal, 

knot, wosk

✓ Kable, produkt zawierający dwa różne 

odpady: miedź, guma



Maszyna 

miałaby 

oddzielać 

trudne odpady 

takie jak:

✓ Opakowania po dezodorantach i 

lakierach do włosów, produkt 

zawierający cztery odpady aluminium, 

farba, stal, plastik



Po separacji

Oczyszczone z  pozostałych składników 

aluminium o czystośc i  98-99% czystego 

aluminium, jest granulowane w celu sprzedaży 

jako produkt zwany odtlen iaczem do huty stal i .  

Odzyskane tworzywa z procesu recykl ingu są w 

postac i  przemiału pozbawione wszelkich 

zanieczyszczeń. Dostarczone do producentów 

próbki zastały zaakceptowane przez fi rmy 

zajmujące się produkcją z  tworzyw sztucznych i  

wyrażają chęć współpracy handlowej.  



Po separacji

Uzyskane aluminium może być 

zbywane w formie granulatu lub 

przetopione w specjalnym piecu 

na wlewki czystego aluminium o 

cenie zbytu o 50% wyższej od ceny 

granulatu.



Zapraszamy do współpracy

http://www.inwesta.eu/

http://www.inwesta.eu/

