


Suntem partizani ai ideii că polua-
rea este un fenomen în creștere, din 
cauza ambalajelor variate si complexe 
(hârtie, carton, plastic, sticlă, me-
tale) și că soluția pentru încetini-
rea acestui fenomen este reciclarea.

S.C. Hamburger Recycling Romania S.R.L., 
parte a Holding-ului PRINZHORN, a de-
venit deja un brand de încredere pe piața 
gestionării materialelor reciclabile din Ro-
mania, reușind să colecteze și să valorifice 
cantități importante de deșeuri de hârtie, 
carton (100.000 de tone/an) și deșeuri de 
folie și plastic (2000 de tone/an), aducân-
du-și în felul acesta o contribuție substanțială 
pentru păstrarea mediului curat și diminua-
rea vitezei de consum a resurselor naturale. 

Ne dezvoltăm continuu capacități-
le de reciclare extinzându-ne activita-
tea și pentru deșeurile din sticlă și lemn.

Pentru a asigura un viitor curat generați-
ilor următoare este important să protejăm 
mediul înconjurător. Prin tot ceea ce în-
treprindem, contribuim la menținerea unui 
mediu curat, acum și pentru viitor, la creș-
terea gradului de conștientizare și respons-
abilizare al oamenilor privind înțelegerea 
obligațiilor care le revin atunci când, din acti-
vitatea lor zilnică, produc inevitabil deșeuri.

Prin parteneriatul cu noi, dezvolta-
rea afacerii tale și protecția mediu-
lui se completează una pe cealaltă. 
Compania noastră oferă servicii de calitate, 
know-how și sprijin logistic privind colectarea 
deșeurilor, adaptându-ne prin flexibilitate la 
cerințele și nevoile clienților din domeniul in-
dustriei, comerțului, serviciilor și agriculturii. 

Totodată oferim posibilitatea de colabora-
re  și parteneriate reciproc avantajoase, co-
lectorilor, reușind în acest mod să dezvoltăm 
împreună o afacere durabilă și de succes.

vechiul devine nou, 
exact cum natura ne învață. 

asta numim noi reciclare. asta este filosofia noastră.



Hamburger Recycling România oferă preluarea sigură și efi-
cientă a materialelor reciclabile. Serviciile noastre au la bază 
termene de ridicare flexibile, realizate în aceeași zi sau conform 
unui program prestabilit.

După necesități, angajații noștri pot asigura sortarea material-
elor reciclabile astfel, maximizăm eficiența, reducem costurile 
legate de gestiunea acestora.

Compania noastră vă pune la dispoziție variate tipuri de cont-
ainere precum și echipamentele necesare pentru organizarea 
corespunzătoare a locului de depozitare temporară a material-
elor reciclabile.

Hamburger Recycling este o companie internațională de încre-
dere, având servicii sigure, plățile fiind efectuate întotdeauna la 
timp  iar principalul obiectiv este construirea relațiilor pe termen 
lung cu partenerii săi.

Încrederea stă la baza parteneriatului nostru. Folosim un cân-
tar electronic modern și precis, asigurând o cântărire exactă a 
materialelor tale în cadrul depozitului nostru și de asemenea, o 
trimitere imediată a tichetului de cântar.

Oferim documentele care atestă trasabilitatea  materialelor re-
ciclabile, necesare pentru autoritati, asigurând corectitudinea și 
legalitatea activității legate de mediu.    

în funcție de 
nevoile tale!
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S.C. HAMBURGER RECYCLING ROMANIA S.R.L.
Strada Constantin Mille, Nr. 11A
400608 Cluj-Napoca, judetul Cluj

România

www.hamburger-recycling-romania.ro

este membru al

HAMBURGER RECYCLING GROUP GmbH
Industriezentrum NÖ-Süd
Strasse 16, Objekt 70/3
2355 Wiener Neudorf

Austria

www.hamburger-recycling.com


