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Recycling metali nieszlachetnych

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

Telefon

wydajność kosztowa

Perfekcyjne zarządzanie 
surowcami



Niewykorzystany kapitał w zasobach zakładu Surowce pochodzące z metali nieszlachetnych

miedź, mosiądz, brąz, ocynkowane, niklowaneSilverTeam poddaje recyklingowi surowce 
nieszlachetne

odpady po wykrawaniu
redukcja stanów magazynowych
nadprodukcja
produkty wybrakowane

Szybka obróbka  
i przelew należności 
za produkty recyklingowe

Metale nieżelazne

Stopy miedzi [Cu]
– z powłoką galwaniczną / bez powłoki galwanicznej [Sn, Ni]
– ze stykami Ag / bez styków Ag

Stopy mosiądzu [CuZn]
– z powłoką galwaniczną / bez powłoki galwanicznej [Sn, Ni]
– ze stykami Ag / bez styków Ag

Stopy brązu [CuSn]
– z powłoką galwaniczną / bez powłoki galwanicznej [Sn, Ni]
– ze stykami Ag / bez styków Ag

Surowce specjalne

Miedź – beryl [CuBe]
– z powłoką galwaniczną / bez powłoki galwanicznej [Sn, Ni]
– ze stykami Ag / bez styków Ag

Nikiel – beryl [NiBe]
– z powłoką galwaniczną / bez powłoki galwanicznej [Sn, Ni]
– ze stykami Ag / bez styków Ag

… bezpłatny odbiór, pobieranie próbek, analizowanie w laboratorium, szacowanie 
według ilości dostarczonego towaru oraz aktualnych dziennych kursów surowców. 
Po dokonaniu kontroli przy przyjmowaniu towaru oraz po posortowaniu go według 
poszczególnych rodzajów surowców, sporządzamy notę księgową i przelewamy 
należności w ciągu kilku dni.
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Niewykorzystany kapitał w zasobach zakładu Surowce pochodzące z metali nieszlachetnych

miedź, mosiądz, brąz, ocynkowane, niklowaneSilverTeam poddaje recyklingowi surowce 
nieszlachetne
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i przelew należności 
za produkty recyklingowe

Metale nieżelazne

Stopy miedzi [Cu]
–

ze stykami Ag / bez styków Ag

… bezpłatny odbiór, pobieranie próbek, analizowanie w laboratorium, szacowanie 
według ilości dostarczonego towaru oraz aktualnych dziennych kursów surowców. 
Po dokonaniu kontroli przy przyjmowaniu towaru oraz po posortowaniu go według 
poszczególnych rodzajów surowców, sporządzamy notę księgową i przelewamy 
należności w ciągu kilku dni.



+49 (0)8321 674 10 58

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

Znani producenci zaufali recyklingowi SilverTeam

SilverTeam LogistykaSerwis to nasz znak rozpoznawczy

Szerokie pokrycie materiałowe

SilverTeam wykonuje recykling 
surowców zarówno z powłokami 
galwanicznymi jak i bez powłok.

Bezpośrednia obsługa klientów w 

całej Europie

w naszej siedzibie macierzystej jak i w 
naszych przedstawicielstwach. 
Kompetentni partnerzy bezpośrednio 
na miejscu a także w naszej centrali.

Dokumentacja wysyłkowa UE

Sporządzamy prawidłowe dokumen-
tacje wysyłkowe dla transportów 
surowców zgodnie z Dyrektywami UE 
w sprawie zarządzania odpadami.

Bezpośredni łańcuch transportowy

SilverTeam dokonuje dostaw i 
odbiorów w sposób bezpośredni i bez 
zbędnych, lokalnych stacji pośrednich. 
Daje to znaczne korzyści czasowe i 
finansowe.

Przygotowane sortowanie materiału

Wymienne druki na przodzie wor-
ków big bag pomagają w utrzymaniu 
przejrzystości.

Koncern gwarantuje obsługę na 

miejscu zarówno w kraju jak i za 

granicą

Zakłady klienta zostają ze sobą 
powiązane logistycznie i podlegają 
wspólnemu zarządzaniu. Dzięki temu 
możliwe jest uzyskanie korzyści kosz-
towych i przejrzystości zarządzania.

Te cechy czynią unikalne SilverTeam Pojemniki zbiorcze

udostępniane są przez nas bezpłatnie na czas zbierania surowców.

•

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
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Recycling metali nieszlachetnych

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

Znani producenci zaufali recyklingowi SilverTeam

SilverTeam LogistykaSerwis to nasz znak rozpoznawczy

Szerokie pokrycie materiałowe

SilverTeam wykonuje recykling 
surowców zarówno z powłokami 
galwanicznymi jak i bez powłok.

Bezpośrednia obsługa klientów w 

całej Europie

w naszej siedzibie macierzystej jak i w 
naszych przedstawicielstwach. 
Kompetentni partnerzy bezpośrednio 
na miejscu a także w naszej centrali.

Dokumentacja wysyłkowa UE

Sporządzamy prawidłowe dokumen-
tacje wysyłkowe dla transportów 
surowców zgodnie z Dyrektywami UE 
w sprawie zarządzania odpadami.

Bezpośredni łańcuch transportowy

SilverTeam dokonuje dostaw i 
odbiorów w sposób bezpośredni i bez 
zbędnych, lokalnych stacji pośrednich. 
Daje to znaczne korzyści czasowe i 
finansowe.

Przygotowane sortowanie materiału

Wymienne druki na przodzie wor-
ków big bag pomagają w utrzymaniu 
przejrzystości.

Koncern gwarantuje obsługę na 

miejscu zarówno w kraju jak i za 

granicą

Zakłady klienta zostają ze sobą 
powiązane logistycznie i podlegają 
wspólnemu zarządzaniu. Dzięki temu 
możliwe jest uzyskanie korzyści kosz-
towych i przejrzystości zarządzania.

Te cechy czynią unikalne SilverTeam Pojemniki zbiorcze

udostępniane są przez nas bezpłatnie na czas zbierania surowców.

• niezwykle stabilne wykonanie z tworzywa sztucznego, certyfikat QM
• niewielka masa własna
• do wyboru formaty palet:  

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

• możliwość układania w stosie
• niewielkie zapotrzebowanie na miejsce do ustawienia
• profesjonalny wygląd w magazynie
• alternatywnie z zamykanymi pokrywami
• odporne na warunki atmosferyczne również do ustawienia na 

zewnątrz
• ekonomiczne wykorzystanie miejsca podczas transportu pustych 

pojemników, dzięki możliwości wkładania jeden w drugi

Worki typu big bag

to idealne uzupełnienie jako wkład do pojemnika.  
Również te worki udostępniamy bezpłatnie. 
Ich zalety:

• transporty one-way; pojemniki pozostają na miejscu,  
zabierane są tylko worki wielkoformatowe

• łatwe oznaczenie zbiorcze towarów za pomocą przygotowanych 
wcześniej, wymiennych etykiet wkładanych w kieszonkę na brzegu

• ekonomiczne i ekologiczne posługiwanie się workami
• wydajność kosztowa

Perfekcyjne zarządzanie 
surowcami


