
CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. obecnie stanowi część 
Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA. Dzisiaj jest 
jedną z największych w południowo-zachodniej Polsce 
firm handlowych, zajmującą się obrotem złomem 
stalowym, złomem żeliwnym i złomem metali kolorowych. 
Spółka stale powiększa obszar działania, inwestuje  
w rozwój bazy technicznej i technologicznej, realizuje 
zlecenia dla małych, średnich i dużych firm. Spółka dąży 
do tego, by znak firmowy CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. 
oznaczał dla każdego stabilny, wysoki poziom obsługi  
i najlepszą JAKOŚĆ.

ODPADY PRZEMYSŁOWE



Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu  
i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków  
i włókien syntetycznych (0702) – taśmy, ścinki gum, dętki, 
odpady tworzyw, odpady z przemysłu gumowego i produkcji 
gumy.

Odpady opakowaniowe, włącznie  
z selektywnie gromadzonymi komunalnymi 

odpadami opakowaniowymi (1501) – opakowania 
metalowe, z papieru, tworzyw, drewna, tekstyliów, 

szklane i metalowe oraz wielomateriałowe.

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
i ubrania ochronne (1502) – sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do wycierania: szmaty lub ścierki 
oraz ubrania ochronne. Do tej grupy zaliczamy również 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi sorbenty, 
materiały filtracyjne – w tym filtry olejowe – tkaniny do 
wycierania i ubrania ochronne.

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych (1602) 
– komputery, notebooki i urządzenia pochodne, drukarki  
i kserokopiarki, sprzęt AGD wszelkiego typu (lodówki, pralki, 
kuchenki gazowe i mikrofalowe), telefony i faksy, zasilacze 
i UPS, klimatyzatory, monitory oraz telewizory wszystkich 
rodzajów.

Odpady nie ujęte w innych grupach (1601) 
– opony, węże hydrauliczne, filtry, metale, 

tworzywa, szkło.

ODBIERAMY I ZAJMUJEMY SIĘ ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI



Baterie i akumulatory (1606) – baterie i akumulatory 
ołowiowe, baterie i akumulatory niklowo – kadmowe, 

baterie alkaliczne oraz baterie inne.

Odpady materiałów i elementów budowlanych 
oraz infrastruktury drogowej (1701) – w tej grupie 
odpadów odbieramy odpady z betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany oraz 
zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego i odpadowych materiałów ceramicznych. 

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych (1702) 
– to grupa odpadów obejmująca jednorodne odpady 

drewna, szkła i tworzyw sztucznych oraz odpady drewna, 
szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi np.: podkłady kolejowe.

Odpady z mechanicznej obróbki odpadów 
(np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, 

granulowania) nie ujęte w innych grupach (1912) 
papier i tektura, metale żelazne, metale nieżelazne, 

tworzywa sztuczne i guma, szkło, drewno zawierające 
substancje niebezpieczne, drewno, tekstylia, minerały (np.: 

piasek, kamienie), odpady palne (paliwo alternatywne), 
inne odpady - w tym zmieszane substancje i przedmioty 
pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów wolne od 

zanieczyszczeń niebezpiecznych jak i nimi zanieczyszczone.

ODBIERAMY I ZAJMUJEMY SIĘ ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI



Spółka CENTROZŁOM WROCŁAW SA to 70 lat 

tradycji i mocno ugruntowanej pozycji na polskim  

rynku gospodarowania odpadami, z szeroko 

rozbudowaną bazą techniczno-logistyczną w 11 

regionach. Stale pracuje na markę wiarygodnego 

i rzetelnego partnera oferując wysoką jakość 

produktów, usług oraz stabilność finansową.

Spółka CENTROZŁOM WROCŁAW SA współpracuje 

z najlepszymi odbiorcami odpadów przemysłowych 

i zarządcami składowisk odpadów niebezpiecznych 

dlatego możemy zagwarantować najlepsze warunki 

handlowe.www.centrozlom.com.pl
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Złom metali (0201; 1002; 1009; 1201; 1501; 1601; 
1602; 1704; 1910; 1912; 2001) – złom stalowy, złom 
żeliwny i złom metali nieżelaznych we wszystkich ilościach 
i asortymentach. Kupujemy wszelkiego rodzaju stale 
stopowe w tym stale żaroodporne i stale kwasoodporne. 
Nieustannie poszerzamy naszą ofertę.

Technologia i Jakość 
Posiadamy specjalistyczny park maszynowy, w skład 
którego wchodzą zaawansowane technologicznie 
urządzenia do przerobu złomu i wysortu metali  
kolorowych, stali stopowych oraz odpadów 
postrzępiarkowych. Posiadamy własne bocznice 
kolejowe i nowoczesne urządzenia przeładunkowe. 
Stosujemy technologie przerobu złomu, które 
pozwalają uzyskać wysokiej jakości złom wsadowy.

Kładziemy ogromy nacisk na Jakość. Posiadamy  
system kontroli jakości nad przyjmowanym, 
przerabianym i wysyłanym złomem, wyposażony 
między innymi w urządzenia do pomiaru 
radioaktywności. Nasze obiekty są w pełni 
monitorowane i kontrolowane.

Dysponujemy:

• strzępiarką amerykańskiej firmy NEWELL PS 3000,
• prasonożycami firmy Lindemann,
• prasonożycami firmy Henschel, 
• prasonożycami firmy Sierra,
• liniami sortowniczymi, posiadającymi w ciągu 

technologicznym sita obrotowe i urządzenia do 
separacji metali kolorowych,

• wyspecjalizowaną flotą samochodową,
• żurawiami samojezdnymi firmy Fuchs,
• kontenerami do składowania i transportu 

odpadów.


