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Recyklace neušlechtilých kovů

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

Telefon

nákladová účinnost

Perfektní řízení 
materiálu



Nevyužitý kapitál z vašich zásob Materiály z neušlechtilých kovů

Měď, mosaz, bronz, zinkované, niklovanéSilverTeam recykluje neušlechtilé kovy

Odpad po ražení
Přezkoumání zásob
Nadbytečná produkce
Výrobní odpad

Rychlé zpracování a
dobropis recyklovaných produktů

Neušlechtilé kovy

Měděné slitiny [Cu]
– galvanicky pokovené/nepokovené [Sn, Ni]
– s kontakty / bez kontaktů Ag

Mosazné slitiny [CuZn]
– galvanicky pokovené/nepokovené [Sn, Ni]
– s kontakty / bez kontaktů Ag

Bronzové slitiny [CuSn]
– galvanicky pokovené/nepokovené [Sn, Ni]
– s kontakty / bez kontaktů Ag

Speciální materiály

Měď- berilium [CuBe]
– galvanicky pokovené/nepokovené [Sn, Ni]
– s kontakty / bez kontaktů Ag

Nikl-berilium [NiBe]
– galvanicky pokovené/nepokovené [Sn, Ni]
– s kontakty / bez kontaktů Ag

…..bezplatné vyzvednutí, odběr vzorků, laboratorní rozbory, určení ceny na základě 
dodaného množství a aktuálního denního kurzu surovin. Po vstupní kontrole a 
oddělení jednotlivých surovin Vám během několika dnů vystavíme dobropis a 
převedeme Vám celou částku.
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Nevyužitý kapitál z vašich zásob Materiály z neušlechtilých kovů

Měď, mosaz, bronz, zinkované, niklovanéSilverTeam recykluje neušlechtilé kovy

Odpad po ražení
Přezkoumání zásob
Nadbytečná produkce
Výrobní odpad

Rychlé zpracování a
dobropis recyklovaných produktů

Neušlechtilé kovy

Měděné slitiny [Cu]
–

s kontakty / bez kontaktů Ag

…..bezplatné vyzvednutí, odběr vzorků, laboratorní rozbory, určení ceny na základě 
dodaného množství a aktuálního denního kurzu surovin. Po vstupní kontrole a 
oddělení jednotlivých surovin Vám během několika dnů vystavíme dobropis a 
převedeme Vám celou částku.



Tyto vlastnosti se jedinečné SilverTeam
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+49 (0)8321 674 10 58

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

Renomovaní výrobci důvěřují recyklaci prováděné společností SilverTeam

SilverTeam LogistikaNaší kvalitou je servis

Recyklujeme velké množství 

materiálů

Silverteam recykluje galvanicky 
pokovené i nepokovené materiály.

Naše interní i externí oddělení 

poskytuje služby přímo a na 

území celé Evropy

Kompetentní kontaktní partner 
přímo u Vás nebo v naší centrále.

Dokumentace o odesílání

Vypracujeme právně relevantní 
dokumentaci o odesílání Vašich 
materiálů v souladu s evropskými 
směrnicemi o odpadech.

Zkrácení dopravního řetězce

Silverteam dodává a zajišťuje 
likvidaci přímo a bez lokálních 
mezistanic, jako tomu v praxi často 
bývá. Tím se zkracuje čas a snižují 
náklady.

Příprava pro třídění materiálů

Vyměnitelné předtisky na přední 
straně velkoobjemových vaků (Big 
Bag)  usnadňují orientaci.

Poskytování služeb koncerno-

vým podnikům přímo na místě  

- doma i v zahraničí.

Vaše pobočky budou logisticky 
seskupeny a spravovány. Tím 
se sníží Vaše náklady a zvýší se 
transparentnost.

Sběrné obaly

Vám budeme poskytovat zdarma a po celou dobu 
shromaždování materiálů.

•

Precious Metal Refining

+49 (0)8321 618 68 70
www.silverteam-recycling.com

Big-Bag No.:
Gross weight: kg

Net weight: kg

Base Materials

O Copper Cu

O Brass CuZn

O Bronze CuSn

O Aluminium Al

O Iron FE

Precious Metal Alloys

O Silver Ag

O Gold Au

O Platinum Pt

O Palladium Pd

Galvanic Surfaces

O Tin plating Sn

O Nickel plating Ni

O Zinc plating Zn

O Copper plating Cu

Special Metal Scrap

O Special Alloys

 CuBe, NiBe, AlSi

O Metal-Plastic- 

 Assemblies

What‘s inside ? O7



Tyto vlastnosti se jedinečné SilverTeam
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Recyklace neušlechtilých kovů

SilverTeam Recycling GmbH
Gewerbepark 27
87477 Sulzberg See (Germany)

Telefon +49-8376-928880
Fax +49-8376-9288868

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

Renomovaní výrobci důvěřují recyklaci prováděné společností SilverTeam

SilverTeam LogistikaNaší kvalitou je servis

Recyklujeme velké množství 

materiálů

Silverteam recykluje galvanicky 
pokovené i nepokovené materiály.

Naše interní i externí oddělení 

poskytuje služby přímo a na 

území celé Evropy

Kompetentní kontaktní partner 
přímo u Vás nebo v naší centrále.

Dokumentace o odesílání

Vypracujeme právně relevantní 
dokumentaci o odesílání Vašich 
materiálů v souladu s evropskými 
směrnicemi o odpadech.

Zkrácení dopravního řetězce

Silverteam dodává a zajišťuje 
likvidaci přímo a bez lokálních 
mezistanic, jako tomu v praxi často 
bývá. Tím se zkracuje čas a snižují 
náklady.

Příprava pro třídění materiálů

Vyměnitelné předtisky na přední 
straně velkoobjemových vaků (Big 
Bag)  usnadňují orientaci.

Poskytování služeb koncerno-

vým podnikům přímo na místě  

- doma i v zahraničí.

Vaše pobočky budou logisticky 
seskupeny a spravovány. Tím 
se sníží Vaše náklady a zvýší se 
transparentnost.

Sběrné obaly

Vám budeme poskytovat zdarma a po celou dobu 
shromaždování materiálů.

• provedení z vysoce stabilních plastů s certifikátem kvality
• nízká hmotnost obalu
• volitelné rozměry palet: 

průmyslové palety CTH2 (800 x 1000 mm) 
europalety CTR3 (1000 x 1200 mm)

• ukládání v několika vrstvách nad sebou
• malá skladovací plocha
• na první pohled je vidět profesionální vedení skladu 
• alternativně s uzavíratelným víkem
• odolává povětrnostním vlivům i při skladování venku
• úspora místa při přepravě prázdných obalů (lze vkládat do 

sebe)

Velkoobjemové vaky

jsou ideálním doplňkem pro použití jako vnitřní přepážky. 
Tyto rovněž poskytujeme bezplatně.
Výhody:

• jednorázová přeprava; obal zůstává na místě, vyjímají se 
vždy pouze velkoobjemové vaky

• jednoduché značení zboží ve sběrných obalech předem 
zpracovaným, vyměnitelným listem, který se vkládá do lemu

• nákladově úsporná a ekologická manipulace
• nákladová účinnost

Perfektní řízení 
materiálu


