Szolgáltatások a Jövő alapanyagához

Kiváló minőség az ember
és a természet számára
A Loacker Hulladékhasznosító Kft. minden szükséges minősítéssel
(ISO 9001, ISO 14001) és több évtizedes nemzetközi tapasztalattal ren-
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Szolgáltatások a Jövő alapanyagához

Igényre szabott megoldások plusz haszonnal

A komplett csomag hasznosítási témában
A Loacker cég az Ön megbízható szakértő partnere valamennyi újratapasztalatunkból. A hulladékgazdálkodási kérdésekben, komplett
ajánlattevőként kínáljuk Önnek átfogó infrastruktúránkat és széleskörű
szolgáltatásunkat.

Több érték, több haszon, több
szolgáltatás – ez a mi ajánlatunk Önnek
A megfelelő konténerméret
Több mint 2000 konténerrel rendelkezünk, 20 különböző méretben.
Kérjék szakembereink tanácsát, melyik tárolási megoldás optimális az
Önök számára.

A Loacker Hulladékhasznosító Kft acél-, színesfém-, roncsautó-, papír-,
műanyag-, fa-, és elektronikai hulladékokat dolgoz fel, valamint
veszélyes hulladék, építési törmelék és ipari szemét kategóriában
is megoldást biztosít partnerei számára. Amire Önnek már nincs
szüksége, azt mi határidőre elszállítjuk, elhelyezzük vagy feldolgozzuk, korszerű konténeres tároló rendszereink segítségével.
Szakszerűen hasznosítjuk az anyagokat. Önnek csak egyetlen partnerrel
kell tartania a kapcsolatot és nagy hatékonyságú komplett megoldásaink
révén pénzt, időt és bosszúságot takarít meg.
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Árinformációs rendszer
A Loacker árazási rendszerek áttekinthetőséget garantálnak. Eseti
szállítások esetén, mindenkori piaci árak a weboldalon találhatóak.
Nagyobb ipari partnereknek, cégre szabott képlet árakat biztosítunk
különböző nemzetközi árindexek alapján. A gyorsan változó alapanyag árak ellenére jól tájékozódhat.
Hulladékgazdálkodási terv, adatszolgáltatási kötelezettség
A hatályos környezetvédelmi jogszabályok értelmében azok a gazdálkodó szervezetek kötelezettek rendszeres adatszolgáltatásra, ahol a
foglalkoztatottak száma eléri a 10 főt, vagy a telephelyén tárgyévben
keletkezett (birtokolt) hulladékok összes mennyisége meghaladja
a) veszélyes hulladékok esetében a 200 kg-ot, vagy
b) nem veszélyes hulladékok esetében a 2000 kg-ot, vagy
c) nem veszélyes építési és bontási hulladékok esetében az 5000 kg-ot.
Munkatársaink szívesen segítenek Önnek ebben.

Közvetlen vonal Önhöz
Területi képviselőink szívesen állnak az Önök rendelkezésére kérdések, kívánságok, vagy problémák esetén és akár a helyszínen az
Önök üzemében is tudnak tanácsot adni.

Hatósági ügyintézés
Értékes támogatás hulladékokkal rendelkező üzemeknek hatósági
ügyekben. Legyen az hulladék besorolási kód, bejelentési kötelezettségek, vagy hulladék nyilvántartási rend: munkatársaink szívesen
támogatják Partnereinket.

Hulladék ”ártalmatlanítás” e-mail-en
Elég egy e-mail, a konténer elszállításához, vagy cseréjéhez. Egy speciális mintán Önnek csak be kell ikszelnie, mikor milyen konténert vigyünk
el. Az elvitel gyorsan és megbízhatóan történik.

Üzemlátogatások
Hogyan kezeljük az Önöktől összegyűjtött hulladékokat? A Loackernél
üzemlátogatás során nyomon követheti a hulladékkörforgást.

