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VIAȚĂ PENTRU

DEȘEURILE
ELECTRONICE
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O nouă viață pentru deșeurile
electrice și electronice (DEEE)
DEEE – urile reprezintă ﬂuxul de deșeuri cu cea mai avansată creștere din
lume, mai mult de 56,2 milioane de tone ﬁind generate în piață în ﬁecare
an. Mai puțin de 20% dintre acestea sunt reciclate oﬁcial, restul de 80%
ajungând ﬁe la groapa de gunoi, ﬁe în ﬂuxuri informale.
GreenWEEE, parte din Green Group, oferă valoare deșeurilor de
echipamente electrice și electronice, recuperează materialele și găsește
soluții pentru introducerea acestora în circuitul economic.
Suntem prima fabrică din Europa care a primit atestarea în cadrul
auditului pilot al testului WEEELABEX, în anul 2012, având astăzi certiﬁcate
pentru 4 ﬂuxuri de tratare.

În fabricile noastre, din Buzău și Câmpia Turzii, peste 100.000
de tone de echipamente electrice și electronice devin, în
ﬁecare an, sursă de materii prime secundare.

Resurse pentru o economie circulară
Recuperăm material din deșeurile electrice și electronice aﬂate la ﬁnalul vieții, reducând astfel dependența de materiale virgine.

Activitatea noastră
este bazată pe trei
principii ale economiei
circulare:

Combaterea deșeurilor
și a poluării mediului

Recuperăm peste 98% din materiale,
contribuind la conservarea resurselor naturale
și promovarea economiei circulare.
Deșeurile electronice devin din ce în ce mai
valoroase, ﬁind utilizate drept materie primă
secundară la fabricarea de noi produse.

Recuperăm peste

98%

din materiale

Păstrarea produselor
și a materialelor în uz

Reducerea
emisiilor de CO2

Aducem valoare companiei tale
GreenWEEE are cea mai mare capacitate de tratare în România și utilizează cele mai moderne
instații de reciclare, conform B.A.T, pentru reciclarea deșeurilor electronice.

Metodele noastre de tratare și reciclare asigură cel mai ridicat nivel al ratei de recuperare a
materiilor prime.

Deținem standardul de tratare WEEELABEX și Sistem de Management Integrat ISO 9001, 14001 și
45001. Utilizarea de materie primă provenită din produse reciclate reprezintă cea mai mare
dovadă de responsabilitate socială și de sustenabilitate pentru o companie.
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Produse

METALE

cupru

Cablu din cupru de tip CuB1

Cablu din cupru de tip CuB2

Descriere:

Descriere:

granule de cupru din prelucrarea cablurilor;
dimensiunea fracțiilor între 2-4 mm.

fir de cupru din prelucrarea cablurilor;
dimensiunea fracțiilor între 2-4 mm.

Cupru din filtre de tip CuB2

Cupru din compresoare de tip CuB3

Descriere:

Descriere:

piese din cupru

părți din cabluri de cupru
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Produse

METALE

aluminiu

Aluminiu din cabluri (TALL)

Aluminiu mărunțit din frigidere (TALE)

Descriere:

Descriere:

granule de aluminiu din procesarea cablurilor,
dimensiunea fracțiilor între 2-4 mm

conțin minim 85% aluminiu;
fracții <40mm

Aluminiu mărunțit din mașini de spălat
(TWITCH)

Aluminiu mărunțint din diverse DEEE-uri
(TWITCH)

Descriere:

Descriere:

conțin minim 85% aluminiu;
fracții <40mm

conțin minim 85% aluminiu;
fracții <40mm
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Produse

METALE

iron

Feroase

Fier mărunțit din frigidere

Fier din diverse DEEE-uri

Descriere:

Descriere:

conține minim 97% fier; fracții cu
dimensiunea maximă de 150 mm

fracții din fier de dimensiuni și forme
diferite

Neferoase

Metale neferoase din lămpi
Descriere:
fracții de materiale neferoase
reprezentând soclul lămpilor
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Produse

Plăci de circuite imprimate, mărunțite din DEEE
Descriere:
conțin cupru și metale prețioase (Au, Ag
și Pd), dimensiunea fracțiilor <30 mm

COMPONENTE

Radiatoare

Material mix din DEEE

Descriere:

Descriere:

conțin cupru, aluminiu și fier

conțin cupru și metale prețioase (Au, Ag
și Pd), dimensiunea fracțiilor <8 mm

Bobine de deflexie

Motoare electrice

Descriere:

Descriere:

componente din DEEE ce conțin metale
feroase și neferoase

componente din DEEE ce conțin metale
feroase și neferoase

Produse

PLASTIC
Plastic mărunțit din frigidere

Plastic mărunțit din mașini de spălat

Descriere:

Descriere:

mix de deșeuri din plastic
(majoritatea PS și ABS)

mix de deșeuri din plastic (PP cu talc, PP + GF),
dimensiunea fracțiilor <30 mm

Plastic mărunțit din DEEE- uri
de mici dimensiuni

Plastic mărunțit din imprimante

Descriere:

Descriere:

mix de deșeuri din plastic (ABS, PS, PP etc.),
dimensiunea fracțiilor <30 mm

mix de deșeuri din plastic (ABS, PS, PP etc.),
dimensiunea fracțiilor <30 mm
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Produse

PLASTIC
Plastic mărunțit din echipamente IT&C

Plastic provenit de la televizoare și monitoare

Descriere:

Descriere:

mix de deșeuri din plastic (ABS, PS, PP etc.),
dimensiunea fracțiilor <30 mm

carcase
balotate

Plastic mărunțit din FPD

PVC din cabluri

Descriere:

Descriere:

mix de deșeuri din plastic (PP cu talc, PP + GF),
dimensiunea fracțiilor <30 mm

mix între PVC și PE, dimensiunea
fracțiilor între 2 – 4 mm
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Products

STICLĂ

Sticlă din DEEE

Sticlă din lămpi

Description:

Description:

Descriere: din tratarea mașinilor de spălat și a
frigiderelor; culoare: transparent, dimensiunea
fracțiilor <150 mm

Descriere: din tratarea lămpilor, culoare:
transparent sau opac, dimensiunea
fracțiilor <40 mm
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Sediul Central Buzău
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