
CENTROZŁOM WROCŁAW SA obecnie stanowi część 
Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA. Jest dzisiaj 
jedną z największych w południowo-zachodniej Polsce 
firmą handlową, 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. Dążymy do 
tego, by znak firmowy CENTROZŁOM WROCŁAW SA 
oznaczał dla każdego stabilny, wysoki poziom obsługi  
i najlepszą JAKOŚĆ.

Spółka CENTROZŁOM WROCŁAW SA to połączenie 70-letniej tradycji i obecności na rynku złomu i wyrobów 
hutniczych z szeroko rozbudowaną bazą techniczno-logistyczną w 11 regionach. Wrocławska Spółka od 
momentu swojego powstania w 1946r. do dnia dzisiejszego nieustannie pracuje na markę wiarygodnego  
i rzetelnego partnera, oferując swoim kontrahentom wysoką jakość produktów i usług, oraz stabilność  
finansową. Potwierdzeniem jej wartości było przejęcie spółki w 2010 roku przez grupę KGHM Polska Miedź SA,  
jedną z największych grup kapitałowych w Polsce.



Kupujemy:
• złom stalowy,
• złom żeliwny,
• złom metali kolorowych:
            - miedź,
            - brąz,
            - mosiądz,
            - aluminium,
            - znal,
 - cynk,
 - cyna,
            - ołów,
            - akumulatory,
            - kable,
• złom stali stopowych:
 - stale żaroodporne, 

  - stale kwasoodporne.

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.

Naszym Klientom oferujemy:
• konkurencyjne ceny oraz możliwość ich 

negocjacji,

• terminowe odbiory złomu,

• stabilne warunki handlowe,

• uczciwość i lojalność handlową,

• kontenery do składowania złomu,

• elastyczne warunki zapłaty (gotówka, 

przelew w terminie 14 dni, kompensata 

wyrobami hutniczymi),

• profesjonalną, szybką i sprawną obsługę,

• odbiór złomu specjalistycznym transportem.

Oferta 
Nieustannie poszerzamy naszą ofertę. Jesteśmy elastyczni wobec Klienta. 


