
Jeśli e-mail nie wyświetla się poprawnie kliknij tutaj 

 
Zapraszamy na naszą stronę www.stenarecycling.pl 

 

 

 

RECYKLING NA WIELKĄ SKALĘ 

 
  

 
Recykling jest jeszcze bardziej efektywny dzięki Centrum Recyklingu Stena Nordic – jednemu z 

najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Zastosowanie wielu innowacyjnych rozwiązań 

w jednym miejscu pozwala skuteczniej odzyskiwać materiały. Inauguracja zakładu miała miejsce 26 

października. 

CZYTAJ WIĘCEJ  

  

http://www.anpdm.com/newsletterweb/444558437749455E4673494359/40?noTracking=true
http://stenarecycling.pl/
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18459770&uid=0&&&http://www.anpdm.com/article/40/18459770/3968081
http://www.stenarecycling.pl/
http://www.anpdm.com/article/40/17896657/3968081


 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PROCES 

RECYKLINGU 

  
  

 
Zapraszamy do obejrzenia animacji 

przedstawiającej proces recyklingu pojazdu w 

Stena Nordic Recycling Center w Halmstad. 

ZOBACZ FILM  

  

 

 

OFERTA DLA BRANŻY 

MOTORYZACYJNEJ 

  
  

 
Oferujemy rozwiązania dla każdego rodzaju 

pojazdu i odpadów poprodukcyjnych z nim 

związanych. 

POBIERZ OFERTĘ  

  

 

 

ZMIANY W ZAKRESIE OPAKOWAŃ I 

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH 

  
  

 
Trwają prace nad projektem ustawy zmieniającej 

ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi. 

 

CZYTAJ WIĘCEJ  

  

 

 

ZAPLANUJ SPRAWOZDANIA W 

OCHRONIE ŚRODOWISKA 

  
  

 
Przygotowaliśmy terminarz obowiązków 

sprawozdawczych na rok 2017 r. 

Pobierz i bądź na bieżąco! 

 

POBIERZ  

   

https://www.youtube.com/watch?v=soZmaPyZqGo
http://www.stenarecycling.pl/globalassets/brana-motoryzacyjna.pdf
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18459770&uid=0&&&http://www.anpdm.com/article/40/18459770/3968078
http://www.stenarecycling.pl/siteassets/documents/new-folder/terminarz-obowiazkow.pdf
http://www.stenarecycling.pl/globalassets/brana-motoryzacyjna.pdf
http://www.anpdm.com/article/40/17896657/3968078
http://www.stenarecycling.pl/siteassets/documents/new-folder/terminarz-obowiazkow.pdf


 

ZARZĄDZANIE ODPADAMI WSPARCIEM DLA GOSPODARKI CYRKULARNEJ 

 
  

 
Dla efektywnego wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym znaczenie ma wiele małych kroków na 

każdym etapie zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie. 

CZYTAJ WIĘCEJ  

  

 

 

KONFERENCJA "W KIERUNKU 

GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO 

- WYZWANIA I SZANSE" 

 
23 listopada w Warszawie odbyła się 

międzynarodowa konferencja „W kierunku 

gospodarki obiegu zamkniętego – wyzwania i 

szanse”, której głównym partnerem i 

współorganizatorem była Stena Recycling. 

CZYTAJ WIĘCEJ  

  

 

 

POBIERZ RAPORT "W KIERUNKU 

GOSPODARKI OBIEGU 

ZAMKNIĘTEGO" 

  
Zapraszamy do zapoznania się z raportem 

dotyczącym gospodarki obiegu zamkniętego  

w Polsce, przygotowanym przez koalicję 

RECONOMY. 

 

 

POBIERZ  

   

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18459770&uid=0&&&http://www.anpdm.com/article/40/18459770/3968076
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18459770&uid=0&&&http://www.anpdm.com/article/40/18459770/3968074
http://reconomy.pl/public/userfiles/koalicja/raport_w_kierunku_gospodarki_obiegu_zamknietego.pdf
http://www.anpdm.com/article/40/17896657/3968076
http://www.anpdm.com/article/40/17896657/3968074
http://www.anpdm.com/article/40/17896657/3968074


 

 

 

FILM PODSUMOWUJĄCY  

KONFERENCJĘ 

 

   

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu 

podsumowującego konferencję "W kierunku 

gospodarki obiegu zamkniętego". 

ZOBACZ FILM  

 

 

Administratorem Państwa danych jest Stena Recycling Sp. z o.o. z 

siedzibą przy Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa. Dane osobowe, 

będące w posiadaniu STENA Recycling Sp. z o.o., przetwarzane są 

w celu realizacji umowy oraz marketingu własnych produktów i usług i nie 

przewiduje się ich przekazywania podmiotom trzecim. Posiadają Państwo 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto, 

posiadają Państwo prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego 

żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu naPaństwa 

szczególną sytuację.  

 

 
 

 

Obserwuj nas LinkedIn!  

    

 

 STENA RECYCLING 

 
  

 

 

O nas  

Aktualności   

 STENA NEWS 

 
  

 

 

Zapisz się  

Zrezygnuj   

 KONTAKT 

 
  

 

 

Znajdź nas  

Biuro Obsługi Klienta   

 

  

  

 

 

 

https://youtu.be/RXDUm15rNsU
https://www.linkedin.com/company/1417217?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company%2CclickedEntityId:1417217%2Cidx:3-3-5%2CtarId:1471014344486%2Ctas:stena%20recycling
http://www.stenarecycling.pl/top-menu/o-nas/
http://www.stenarecycling.pl/top-menu/aktualnosci/?q=
http://www.stenarecycling.pl/top-menu/o-nas/stenanews/
http://www.anpdm.com/ol/17482573/42415B467044465B467947455D4471
http://www.stenarecycling.pl/znajdz-nas/
http://www.stenarecycling.pl/obsluga-klienta/biuro-obslugi-klienta/biuro-obslugi-klienta/
https://www.facebook.com/stenametall
https://www.youtube.com/user/StenaMetall
https://www.linkedin.com/company/1417217?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:1417217,idx:3-3-5,tarId:1471014344486,tas:stena recycling

