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Oferujemy recykling w pełnym zakresie
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kup zło mów wraz z za go spo da ro wa niem in -
nych od pa dów prze my sło wych. Do star cza my
na sze kon te ne ry i po jem ni ki, nie zbęd ne
urzą dze nia do prze twa rza nia od pa dów
na miej scu u klien ta. Dys po nu je my wła snym
ta bo rem trans por to wym. Od po wied nio po -
sor to wa ne zło my do star cza my do hut, tak
aby zo sta ły prze to pio ne i po now nie tra fi ły
do pro duk cji – moż na po wie dzieć, że na da je -
my tym ma te ria łom dru gie ży cie. Trze ba tu -
taj za zna czyć, że po now ne wy ko rzy sta nie
ich w pro duk cji jest du żo ko rzyst niej sze dla
śro do wi ska niż eks plo ata cja złóż cen nych
pier wiast ków w ko pal niach w róż nych za kąt -
kach świa ta. 

Rów nież w przy pad ku od ku pu za pa sów
ma ga zy no wych, par ków ma szy no wych czy
fir mo wych flot sa mo cho do wych nie jed no -
krot nie mo że my mó wić o ich po now nym wy -
ko rzy sta niu. Cen tra ser wi so we i dys try bu -
cyj ne to no wo cze sne za kła dy, któ re sta le mo -
der ni zu ją swo je par ki ma szy no we. Tu taj rów -
nież wy cho dzi my na prze ciw po trze bom na -
szych klien tów i ofe ru je my od kup te go ty pu
wy po sa że nia na do brych i pew nych wa run -
kach fi nan so wych. Fi na li zu je my trans ak cje
oszczę dza jąc przy tym czas na szych kon tra -
hen tów, a dla na by tych urzą dzeń, ma szyn
i sa mo cho dów znaj du je my no we moż li wo ści
ich wy ko rzy sta nia. Od ku pio ne za pa sy ma ga -
zy no we sta li nie rdzew nych w II ga tun kach
dys try bu uje my do mniej szych klien tów fir -
mo wych oraz de ta licz nych.

Je śli cho dzi na to miast o in ne od pa dy pro -
duk cyj ne, gwa ran tu je my ich prze rób lub uty -
li za cję w prze zna czo nych do te go za kła dach,
z któ ry mi łą czą nas dłu go let nie umo wy.
Wszyst kie po wyż sze dzia ła nia po dyk to wa ne
są tro ską o na szą pla ne tę. 

Ja kie są po ten cjał i pla ny roz wo jo we
gru py Ni cro me tal? 

Ist nie je my na ryn ku już 20 lat. Nasz po ten -
cjał to bli sko 100 do świad czo nych pra cow ni -
ków, 6 od dzia łów, 40 tys. ton za ku pio nych
zło mów me ta li, 25 tys. ton za go spo da ro wa -
nych od pa dów prze my sło wych rocz nie. 

Re ali zu je my kil ka in we sty cji zwią za nych
ze zwięk sze niem na szych moż li wo ści skła do -
wych i prze ła dun ko wych. W pla nach jest na -
stęp ny od dział i in sta la cja prze twa rza nia od -
pa dów, któ ra zna czą co zwięk szy na sze moż li -
wo ści rów nież w tym za kre sie. Wszyst kie te
in we sty cje zwią za ne są z głów ną ideą, któ ra
nam przy świe ca: go spo dar ka cyr ku la cyj na.

                                                 Roz ma wiał: NS

Czy są ja kieś bran że, w któ rych się spe -
cja li zu je cie? 

Szcze gól nie dum ni je ste śmy z ob słu gi naj -
bar dziej zna nych firm z prze my słu lot ni cze -
go, cen trów dys try bu cyj nych sta li nie rdzew -
nych oraz firm pro du ku ją cych apa ra ty i urzą -
dze nia dla prze my słu che micz ne go i spo żyw -
cze go. To nie zwy kle wy ma ga ją ce ga łę zie
prze my słu, któ rych wy ma ga niom z po wo -
dze niem uda je nam się spro stać.

Je że li mo wa o ofer cie gru py Ni cro me tal,
to czy mo gą Pań stwo po wie dzieć, jak
ona wy glą da, je że li cho dzi o sek tor sta li
nie rdzew nych? 

Ofe ru je my róż ne wa rian ty współ pra cy do -
sto so wa ne do spe cy ficz nych po trzeb klien -
tów. Dla pro du cen tów i dys try bu to rów sta li
nie rdzew nych przy go to wa li śmy de dy ko wa ny
mo del współ pra cy, w któ rym ofe ru je my za -

Roz mo wa z Jac kiem Zie liń skim,
Prezesem spółki Nicrometal SA.

Spółka Ni cro me tal SA w sierp niu 2020 r.
do łą czy ła do Sto wa rzy sze nia Stal Nie -
rdzew na. Ja kie ma ją Pań stwo pla ny, je śli
cho dzi o współ pra cę z tą or ga ni za cją?

Przede wszyst kim chciał bym bar dzo ser -
decz nie po dzię ko wać za przy ję cie do tak za -
cne go gro na. Ob ser wu je my roz wój ryn ku sta -
li nie rdzew nych od lat. Od lat też współ pra cu -
je my z pod mio ta mi z tej bran ży. Oczy wi ście
za le ży nam na za cie śnia niu współ pra cy z fir -
ma mi człon kow ski mi, ale też wi dzi my ta ką
po trze bę. Przy ję cie do Sto wa rzy sze nia Stal
Nie rdzew na jest te go naj lep szym do wo dem. 

Go spo da ro wa nie od pa da mi to nie tyl ko
od biór zło mu czy in ne go ro dza ju ma te -
ria łu, ale też ca ły pro ces uty li za cji, re cy -
klin gu, prze twór stwa. Czy Pań stwa fir -
ma po sia da w tym wzglę dzie kom plek -
so wą ofer tę? 

Tak, w port fo lio na szych po zwo leń znaj du -
je się 950 ko dów od pa dów, je ste śmy przy go -
to wa ni za rów no for mal nie, sprzę to wo, jak i te -
ry to rial nie na ob słu gę firm w peł nym za kre -
sie re cy klin gu. Łą czą nas po ro zu mie nia z hu -
ta mi, spa lar nia mi od pa dów nie bez piecz nych,
pro du cen ta mi pa liw al ter na tyw nych i in ny mi.
Roz wią za nia wy pra co wa ne przez la ta po zwa -
la ją nam na spraw ną i ca ło ścio wą ob słu gę
kon tra hen tów pod ką tem od pa do wym, ale nie
tyl ko. Do firm do star cza my od po wied nio do -
bra ne kon te ne ry i po jem ni ki, sprzęt, a cza -
sem na wet prze szko lo nych pra cow ni ków.
Ofe ru je my też peł ną ob słu gę i do radz two
w za kre sie for mal nym. Mam na my śli np.
uzy ski wa nie po zwo leń śro do wi sko wych czy
kla sy fi ka cję od pa dów. Do dat ko wo współ pra -
cu je my z klien ta mi w za kre sie roz biór ki li nii
pro duk cyj nych, a tak że od ku pu ca łych par -
ków ma szy no wych, za pa sów ma ga zy no wych
czy fir mo wych flot sa mo cho do wych.

Ob słu gu je my fir my pro duk cyj ne, cen tra
dys try bu cyj ne, ale też pod mio ty han dlo we.
W na szym port fo lio są oczy wi ście głów nie fir -
my prze twa rza ją ce stal nie rdzew ną, su per sto -
py, ty tan, alu mi nium, ale też wy twa rza ją ce
ele men ty z two rzyw sztucz nych czy ma te ria -
łów ce ra micz nych.

Dla producentów i dystrybutorów
stali nierdzewnych
przygotowaliśmy dedykowany
model współpracy, w którym
oferujemy zakup złomów wraz
z zagospodarowaniem innych
odpadów przemysłowych.
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