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Oferujemy recykling w pełnym zakresie
Czy są jakieś branże, w których się specjalizujecie?
Szczególnie dumni jesteśmy z obsługi najbardziej znanych firm z przemysłu lotniczego, centrów dystrybucyjnych stali nierdzewnych oraz firm produkujących aparaty i urządzenia dla przemysłu chemicznego i spożywczego. To niezwykle wymagające gałęzie
przemysłu, których wymaganiom z powodzeniem udaje nam się sprostać.

Rozmowa z Jackiem Zielińskim,
Prezesem spółki Nicrometal SA.
Spółka Nicrometal SA w sierpniu 2020 r.
dołączyła do Stowarzyszenia Stal Nierdzewna. Jakie mają Państwo plany, jeśli
chodzi o współpracę z tą organizacją?
Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie do tak zacnego grona. Obserwujemy rozwój rynku stali nierdzewnych od lat. Od lat też współpracujemy z podmiotami z tej branży. Oczywiście
zależy nam na zacieśnianiu współpracy z firmami członkowskimi, ale też widzimy taką
potrzebę. Przyjęcie do Stowarzyszenia Stal
Nierdzewna jest tego najlepszym dowodem.
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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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Gospodarowanie odpadami to nie tylko
odbiór złomu czy innego rodzaju materiału, ale też cały proces utylizacji, recyklingu, przetwórstwa. Czy Państwa firma posiada w tym względzie kompleksową ofertę?
Tak, w portfolio naszych pozwoleń znajduje się 950 kodów odpadów, jesteśmy przygotowani zarówno formalnie, sprzętowo, jak i terytorialnie na obsługę firm w pełnym zakresie recyklingu. Łączą nas porozumienia z hutami, spalarniami odpadów niebezpiecznych,
producentami paliw alternatywnych i innymi.
Rozwiązania wypracowane przez lata pozwalają nam na sprawną i całościową obsługę
kontrahentów pod kątem odpadowym, ale nie
tylko. Do firm dostarczamy odpowiednio dobrane kontenery i pojemniki, sprzęt, a czasem nawet przeszkolonych pracowników.
Oferujemy też pełną obsługę i doradztwo
w zakresie formalnym. Mam na myśli np.
uzyskiwanie pozwoleń środowiskowych czy
klasyfikację odpadów. Dodatkowo współpracujemy z klientami w zakresie rozbiórki linii
produkcyjnych, a także odkupu całych parków maszynowych, zapasów magazynowych
czy firmowych flot samochodowych.
Obsługujemy firmy produkcyjne, centra
dystrybucyjne, ale też podmioty handlowe.
W naszym portfolio są oczywiście głównie firmy przetwarzające stal nierdzewną, superstopy, tytan, aluminium, ale też wytwarzające
elementy z tworzyw sztucznych czy materiałów ceramicznych.

Jeżeli mowa o ofercie grupy Nicrometal,
to czy mogą Państwo powiedzieć, jak
ona wygląda, jeżeli chodzi o sektor stali
nierdzewnych?
Oferujemy różne warianty współpracy dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Dla producentów i dystrybutorów stali
nierdzewnych przygotowaliśmy dedykowany
model współpracy, w którym oferujemy za-

kup złomów wraz z zagospodarowaniem innych odpadów przemysłowych. Dostarczamy
nasze kontenery i pojemniki, niezbędne
urządzenia do przetwarzania odpadów
na miejscu u klienta. Dysponujemy własnym
taborem transportowym. Odpowiednio posortowane złomy dostarczamy do hut, tak
aby zostały przetopione i ponownie trafiły
do produkcji – można powiedzieć, że nadajemy tym materiałom drugie życie. Trzeba tutaj zaznaczyć, że ponowne wykorzystanie
ich w produkcji jest dużo korzystniejsze dla
środowiska niż eksploatacja złóż cennych
pierwiastków w kopalniach w różnych zakątkach świata.
Również w przypadku odkupu zapasów
magazynowych, parków maszynowych czy
firmowych flot samochodowych niejednokrotnie możemy mówić o ich ponownym wykorzystaniu. Centra serwisowe i dystrybucyjne to nowoczesne zakłady, które stale modernizują swoje parki maszynowe. Tutaj również wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów i oferujemy odkup tego typu
wyposażenia na dobrych i pewnych warunkach finansowych. Finalizujemy transakcje
oszczędzając przy tym czas naszych kontrahentów, a dla nabytych urządzeń, maszyn
i samochodów znajdujemy nowe możliwości
ich wykorzystania. Odkupione zapasy magazynowe stali nierdzewnych w II gatunkach
dystrybuujemy do mniejszych klientów firmowych oraz detalicznych.
Jeśli chodzi natomiast o inne odpady produkcyjne, gwarantujemy ich przerób lub utylizację w przeznaczonych do tego zakładach,
z którymi łączą nas długoletnie umowy.
Wszystkie powyższe działania podyktowane
są troską o naszą planetę.
Jakie są potencjał i plany rozwojowe
grupy Nicrometal?
Istniejemy na rynku już 20 lat. Nasz potencjał to blisko 100 doświadczonych pracowników, 6 oddziałów, 40 tys. ton zakupionych
złomów metali, 25 tys. ton zagospodarowanych odpadów przemysłowych rocznie.
Realizujemy kilka inwestycji związanych
ze zwiększeniem naszych możliwości składowych i przeładunkowych. W planach jest następny oddział i instalacja przetwarzania odpadów, która znacząco zwiększy nasze możliwości również w tym zakresie. Wszystkie te
inwestycje związane są z główną ideą, która
nam przyświeca: gospodarka cyrkulacyjna.
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