
Kompetence v recyklaci drahých kovů

Přesná laboratorní analýza
Poté, co obdržíme vzorky Vašeho zboží, provedeme 
materiálovou analýzu. Certifikovaným zkušebním 
postupem podle normy DIN EN ISO 9001:2008 
stanovíme přesné materiálové složení.

Oddělování ušlechtilých kovů
V nejmodernějších ekologických zařízeních a 
nejmodernějšími ekologickými postupy probíhá zpětné 
získávání ušlechtilých kovů. Celý proces se dělí do 
několika stupňů od přípravy a zpracování materiálu až 
po elektrolýzu.

Přehled předpokládaného výnosu
Na základě Vaší materiálové analýzy obdržíte  
detailní, transparentní přehled předpokládaného výnosu, 
jež vychází z aktuálních kurzů drahých kovů.

Poradenství
Osobní a kompetentní poradenství ve všech 
otázkách recyklace drahých kovů je základem 
spolupráce založené na důvěře a je obchodní 
značkou týmu SilverTeam.

Management v oblasti  
ušlechtilých kovů
SilverTeam se vyznačuje komplexní péčí a poradenstvím 
v oblasti tvorby hodnot získaných z ušlechtilých kovů. 
Základem této činnosti jsou fundované znalosti a vysoce 
moderní infrastruktura.

SilverTeam® Recycling
Altstädter Strasse 15
87527 Sonthofen i. Allgäu (Germany)

Telefon:
+49 (0)8321 674 10 58

info@silverteam-recycling.com
www.silverteam-recycling.com

Kompetence v recyklaci drahých kovů

Váš profit  
z kovových cenných materiálů
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Vysoce rozvinutá recyklace drahých kovů Maximální návratnost Vaší investice

Elektrotechnika

Automobilový průmysl

Zpracovatelský průmysl

Spínač
Relé
Mikrospínač
Termostaty

OEM výrobci
Systémové komponenty
Body Control Units
Safety Technology

Odpady z lisovny
Galvanické lázně
Díly z přestříkávání plastů
Hodnotné montážní materiály

Za pomocí nejmodernějších oddělovacích postupů a v souladu s předpisy 
ochrany životního prostředí oddělíme z Vašich smíšených frakcí druhově 
čisté ušlechtilé kovy a neušlechtilé kovy: stříbro, zlato, platinu, palladium, 
rhodium, iridium a měď

Maximální zhodnocení podílů  
z Vašich smíšených frakcí
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Proces recyklingu

Odzyskiwanie metali

anoda elektroliza

metale szlachetne metale nieżelazne

Przebieg produkcyjny

Odlewanie do formy

Schematyczna prezentacja 
przebiegu produkcyjnego w 
zakresie recyklingu metali 
szlachetnych z przemysłowych 
odpadów produkcyjnych lub 
resztek produkcyjnych



Kompetence v recyklaci drahých kovů

Přesná laboratorní analýza
Poté, co obdržíme vzorky Vašeho zboží, provedeme 
materiálovou analýzu. Certifikovaným zkušebním 
postupem podle normy DIN EN ISO 9001:2008 
stanovíme přesné materiálové složení.

Oddělování ušlechtilých kovů
V nejmodernějších ekologických zařízeních a 
nejmodernějšími ekologickými postupy probíhá zpětné 
získávání ušlechtilých kovů. Celý proces se dělí do 
několika stupňů od přípravy a zpracování materiálu až 
po elektrolýzu.

Přehled předpokládaného výnosu
Na základě Vaší materiálové analýzy obdržíte  
detailní, transparentní přehled předpokládaného výnosu, 
jež vychází z aktuálních kurzů drahých kovů.

Poradenství
Osobní a kompetentní poradenství ve všech 
otázkách recyklace drahých kovů je základem 
spolupráce založené na důvěře a je obchodní 
značkou týmu SilverTeam.

Management v oblasti  
ušlechtilých kovů
SilverTeam se vyznačuje komplexní péčí a poradenstvím 
v oblasti tvorby hodnot získaných z ušlechtilých kovů. 
Základem této činnosti jsou fundované znalosti a vysoce 
moderní infrastruktura.

SilverTeam® Recycling
Gewerbepark 27
87477 Sulzberg See (Germany)

Telefon: +49-8376-928880
Telefax: +49-8376-9288868

info@silverteam-recycling.com
www.silverteam-recycling.com
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