ENERIS Recupyl

Recykling baterii i akumulatorów przenośnych
ENERIS Recupyl jest jednym z czołowych recyklerów baterii w Europie. Zajmujemy się
sortowaniem baterii i akumulatorów oraz przetwarzaniem baterii cynkowych, odzyskując
z nich stal oraz metale nieżelazne, takie jak mosiądz i cynk.
Jesteśmy jednym z największych
w Polsce podmiotów, który
profesjonalnie i z dbałością
o środowisko naturalne, przetwarza
i zagospodarowuje baterie
i akumulatory z kraju i państw UE.

Jako jedyny polski recykler baterii
należymy do European Battery
Recycling Association. Co więcej,
reprezentant ENERIS Recupyl jest
członkiem zarządu tej organizacji

i razem z przedstawicielami
recyklerów z Holandii, Hiszpanii,
Belgii i Niemiec wspiera Komisję
Europejską jako organ doradczy
w sprawach związanych
z transportem, składowaniem
i przetwarzaniem baterii,
a wszystko z myślą o oszczędzaniu
surowców.

Baterie

Każdy z procesów w ENERIS
Recupyl jest prowadzony zgodnie
z obowiązującymi procedurami

oraz instrukcjami ustalonymi na
podstawie Systemu Zarządzania
Jakością i Środowiskiem opartym
na normach ISO.

cynkowo-powietrzne

alkaliczne

litowe-pierwotne

niklowo-kadmowe

niklowo-wodorkowe

litowo-jonowe

ołowiowo-kwasowe

Akumulatory

cynkowo-węglowe

zbiórka zużytych akumulatorów i baterii wszystkich typów, y zagospodarowanie wszystkich typów chemicznych
akumulatorów i baterii w zakładzie ENERIS Recupyl oraz
odbiór i transport akumulatorów i baterii,
u partnerów recyklingowych,
sortowanie zmieszanych akumulatorów i baterii,
y potwierdzenie czynności recyklingu niezbędną
przetwarzanie baterii cynkowych,
dokumentacją, tj. protokołem sortowania oraz certyfikatem
sprzedaż surowców pochodzących z przetwarzania baterii
recyklingu.
cynkowych: stal, cynk i mosiądz,
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Grupa ENERIS

Rusocin
Usługi komunalne:
zbiórka odpadów,
usługi oczyszczania miasta

Kłoda
Stanowice

Recykling
i odzysk odpadów

PIła

Bydgoszcz

Gorzów Wlkp.

Unieszkodliwianie
odpadów

Siemiatycze

Międzyrzecz

Recykling
baterii

Warszawa
Zgierz

Odzysk i unieszkodliwianie
odpadów niebezpiecznych

Rawa Maz.

Tomaszów Maz.
Zgorzelec Jaroszów
Strzegom
Świdnica
Kłodzko

Kogeneracja
(w projektowaniu)

Wrocław
Kielce

Paliwa
alternatywne

Krapkowice
Ruda Śląska
Siemianowice Śl.
Jaworzno Chrzanów

Centrum
Usług Wspólnych

Skawina

ponad 800 000
mieszkańców korzysta
z naszych usług*

Członek
klastra energii

ponad 1000
pracowników zatrudniamy
w 20 lokalizacjach*

ponad 50
gmin, z którymi
współpracujemy*

Czysta ziemia, woda i powietrze
Wiodąca polska ﬁrma oferującą
kompleksowe usługi i infrastrukturę
dla samorządów i biznesu w celu
maksymalnego odzysku surowcowego
i energetycznego odpadów.

WODA

SUROWCE

ENERGIA

ENERIS Recupyl Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 95 733 56 13
e-mail: recupyl@eneris.pl

Zakład w Stanowicach
Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec
tel. +48 95 737 22 19
e-mail: recupyl@eneris.pl

www.eneris.pl
* dane za 2020 r.

