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>> 01
CONTENUR 

Informacja firmy

22

CONTENUR 
prezentuje  
nową identyfikację 
wizualną jako czołowa 
firma w kompleksowych 
rozwiązaniach w zakresie 
systemów pojemników na 
odpady

CONTENUR  –  czołowe przedsiębiorstwo 
międzynarodowe w kompleksowych rozwiązaniach 
w zakresie pojemników dla miast –  prezentuje 
nową identyfikację wizualną firmy. 

Nowe logo ewoluowało od pozycji o typowo 
przemysłowym charakterze do bardziej miejskiej, 
uniwersalnej tożsamości.
 
Nowy wizerunek stanowi odzwierciedlenie głównych 
wartości, jakimi kieruje się firma: innowacyjności, jakości, 
niezawodności, usług i profesjonalizmu, elastyczności i 
wkomponowania w krajobraz miejski. 

W ostatnich latach CONTENUR stał się trzecią firmą 
europejską w branży i rozpoczął działalność w krajach 
Ameryki Łacińskiej i Afryki. 
Firma zamierza kontynuować proces ekspansji 
międzynarodowej za pomocą wejścia na kolejny rynek o wielkim 
potencjale rozwoju – kontynent azjatycki. 

Wzrost CONTENUR idzie w parze z rozwojem innowacyjnych 
produktów i usług, dostosowanych do nowych potrzeb miast. 
Dorobek CONTENUR zawiera najnowsze wynalazki w dziedzinie 
innowacji stosowane w tego typu produktach, takie jak na przykład 
technologie kontroli i dostępu, systemy ułatwiające recykling itp.
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Informacja firmy - CONTENUR
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Elementy stawiające na Integrację

CONTENUR opracował projekt logotypu 
odzwierciedlający pozycjonowanie przedsiębiorstwa: 
nasza marka dostosowuje się do miejskiego 
krajobrazu, oferując kompleksowe rozwiązania 
przy jednoczesnym zobowiązaniu do wnoszenia 
wartości i dbałości o definiujące ją atrybuty takie 
jak jakość, niezawodność, solidność i trwałość. 

Logotyp zawiera nazwę firmy jako podstawowy 
element, co umożliwia wykorzystanie ponad 
30-letniego doświadczenia na rynku. Litera U jest
graficznym odwzorowaniem pojemnika, a 4 koła
symbolizują poszczególne rodzaje odpadów.

CONTENUR udoskonalił także strategię komunikacji, 
włączając innowacyjność jako punkt wyjścia dla 
wszystkich wprowadzanych na rynek narzędzi 
marketingowych. Doskonały przykład tej zmiany 
stanowi nowa strona internetowa firmy.



>> 02 Rynki

W ostatnich latach najważniejsze miasta naszego globu przechodzą głęboką transformację. 
Dzięki rozprzestrzenieniu się nowych technologii obywatele znaleźli się w centrum podejmowania 
decyzji przez zarządy gmin.

Niektóre miasta, takie jak Marsylia, ewoluują w kierunku skuteczniejszej, efektywniejszej i bardziej 
zrównoważonej gospodarki.

Celem jest zredukowanie ilości odpadów –  właśnie dlatego Marsylia zleciła CONTENUR instalację 
nowych pojemników z bocznym załadunkiem w wariantach o pojemności 2200 i 3200 litrów do 
selektywnej zbiórki odpadów organicznych, szkła, papieru, opakowań oraz łącznego recyklingu 
opakowań i papieru. Pojemniki wykonano w dedykowanej kolorystyce wybranej przez władze 
miasta.

Nowy kontrakt w Marsylii na pojemniki z bocznym załadunkiem 
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CONTENUR: Co było przyczyną zmiany, jaka 
zaszła w Marsylii?

Fabrice Bardisa: Społeczność Marsylii była bardzo 
niezadowolona z powodu brudu i nieporządku na 
ulicach, szukaliśmy rozwiązania tego problemu i 
znaleźliśmy je w pojemnikach o dużej pojemności. 
Pewnego dnia jeden z dostawców przyjechał 
zaprezentować nam wariant pojemnika, który obecnie 
znajduje się w drugiej dzielnicy. Interesowały nas 
szczególnie pojemniki z bocznym załadunkiem. 

Wypróbowaliśmy pojemniki, które ogólnie spotkały się 
z bardzo dobrym przyjęciem. Nowy prezydent miasta 
zażyczył sobie, żebyśmy przyspieszyli tę sprawę i 
zakończyli próby. Wcześniej umieściliśmy pięćdziesiąt 
pojemników w dolnej części miasta. Właśnie dlatego 
przeprowadziliśmy selekcję wśród wielu dostawców 
aby zakończyć ten projekt i wybraliśmy firmę 
CONTENUR.

C: Czy mógłby Pan przytoczyć nam szczegółową 
opinię użytkowników i techników na temat 
pojemników z bocznym załadunkiem?

F.B: Technicy podkreślali, że opróżnianie tego typu
pojemników jest łatwiejsze niż innych, a mieszkańcy
stwierdzili, że dzięki zastąpieniu małych pojemników
dużymi otoczenie jest znacznie czystsze.

Rynki - CONTENUR

Powyższe w połączeniu z jednorodnym 
charakterem domowych opadów umożliwi nam 
uzyskanie dużo lepszych wyników w porównaniu z 
zakładanymi celami zbiórki i recyklingu.

C: Czy obecnie macie Państwo jakieś cele do 
zrealizowania w zakresie zbiórki odpadów? 

F.B: Obecnie naszym głównym celem jest
uzyskanie 7% redukcji w zakresie odpadów
domowych na rok 2016.

C: Wiele osób twierdzi, że skoro Marsylii 
udało się, to wszystkim może się udać... 

F.B: Należymy do DPU (Planu Sprzątania),
jesteśmy wymieniani jako gmina, która się zmienia i
zmierza w dobrym kierunku, tak jak to miało miejsce
w Barcelonie w latach 90 – dziś sprzątanie i zbiórka
odpadów są obecne we wszystkich projektach.

Marsylczycy nie zmielili się jeszcze wystarczająco, 
jeżeli weźmiemy pod uwagę cele na poziomie Unii 
Europejskiej, jednak Marsylia ewoluuje.

Wywiad 

Dyrektor działu ds. utrzymania 
czystości i porządku w Marsylii 

Firma CONTENUR została wybrana w Marsylii 
jako dostawca 200 pojemników z bocznym 
załadunkiem. Marsylia to druga wspólnota 
miejska we Francji, skupiająca 18 gmin liczących 
razem ponad milion mieszkańców. 

Mieliśmy okazję rozmawiać z dyrektorem 
działu ds. utrzymania czystości i porządku w 
Marsylii, panem Fabrice Bardisa, którego zakres 
kompetencji obejmuje między innymi zbiórkę 
odpadów i sprzątanie plaż.

Fabrice Bardisa w czasie rozmowy z CONTENUR
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Działalność w Brazyli>>

Pozytywna opinia o Contemar Ambiental w regionie Campinas

Campinas – jedno z najludniejszych brazylijskich miast, w którym Contemar świadczy usługi w zakresie mycia i 
konserwacji pojemników – oceniło pozytywnie pracę brazylijskiej firmy w regionie. 

W celu zmierzenia poziomu zadowolenia mieszkańców Campinas z usług mycia i konserwacji pojemników 
Contemar przeprowadził w regionie ankietę mierzącą poziom satysfakcji. Uzyskane wyniki stanowią dowód 
na to, że firma dobrze wykonuje swoją pracę w mieście, ponieważ 95% ankietowanych popiera usługi zbiórki 
odpadów za pomocą pojemników, a 97% twierdzi, że zyskują one na skuteczności, jeżeli do ich świadczenia 
wykorzystywane są specjalne pojemniki na odpady. Ponadto ta usługa publiczna otrzymała najwyższą ocenę 
pozytywną –  aż 96% –  w porównaniu do 71% uzyskanych przez usługi drogowe w zakresie utrzymywania 
czystości i porządku na ulicach, placach oraz strefach i obiektach wspólnych.

Brazylijskie przedsiębiorstwo dokonało w regionie Indaiatuba 
inauguracji nowego oddziału – w którym serwisowanych będzie 
około piętnastu tysięcy pojemników – w celu udoskonalenia 
usług świadczonych w regionie Sao Paulo, w którym Contemar 
zawarł najwięcej umów na serwis pojemników. Szczególnie 
ważne są prace w zakresie wstępnego mycia i konserwacji 
pojemników, którym poddana zostanie jedna z największych 
w tych okolicach flot pojemników, znajdująca się w jednym z 
najważniejszych brazylijskich miast – Campinas. 

Za pomocą otwarcia nowego oddziału serwisowego Contemar 
zamierza szybciej i sprawniej realizować nowe umowy zawarte 
w regionie w przyszłości.

Contemar Ambiental otwiera nowy oddział serwisowy w Indaiatuba

Contemar instaluje w Rio de Janeiro nowe pojemniki podziemne 

Nowe pojemniki podziemne zainstalowane w Rio de Janeiro są już w użytku. Nowy system zbiórki odpadów 
został zainstalowany w gminie Barra Mansa – strefie z licznymi restauracjami i punktami handlowymi. 

Duże ilości odpadów gromadzonych na ulicach były powodem do zmartwienia dla mieszkańców gminy, którzy 
współpracują, aby rozwiązać ten problem. Koncepcja segregacji i klasyfikacji odpadów cieszy się coraz większym 
powodzeniem u mieszkańców tej miejscowości, coraz chętniej uczestniczących w recyklingu.
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Rynki - CONTENUR

CONTENUR rozpoczyna działalność handlową w Singapurze 

CONTENUR – lider w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w miastach w zakresie systemów pojemników do 
zbiórki odpadów komunalnych – rozpoczął działalność handlową w Singapurze, realizując dostawy pojemników. 
Jest to pierwszy krok na drodze strategii wzrostu CONTENUR w regionie. Firma ma zamiar otworzyć wkrótce 
oddział handlowy w tym kraju oraz rozpocząć działalność w innych krajach w regionie takich jak Tajlandia i Malezja.

Singapur jako miasto z drugim najważniejszym portem morskim na świecie jest postrzegany przez 
CONTENUR jako newralgiczny punkt w Azji oraz jako jeden z regionów o największym potencjale rynkowym 
i największych perspektywach wzrostu na przyszłość w skali świata z punktu widzenia działalności firmy. 

Przedsiębiorstwo, któremu dostarczono pojemniki, zainstaluje je na całym terytorium azjatyckiego kraju.

CONTENUR umacnia swoją pozycję na Węgrzech 

Kilka węgierskich miast wybrało pojemniki marki CONTENUR do zainstalowania na terenie swoich gmin. Do położonej 
na północy kraju miejscowości Salgótarján – stolicy hrabstwa Nógrád – dostarczono pojemniki o pojemności 1100 
litrów ze standardową półokrągłą pokrywą. Ten sam wariant został dostarczony do miasta Tatabanya – największej 
gminy na terenie hrabstwa Komárom-Esztergom – znajdującego się o 60 kilometrów od stolicy państwa Budapesztu.  

Natomiast słynące z upraw winorośli i leżące na północnym zachodzie kraju miasto Tokaj wybrało nasze pojemniki 
o pojemności 120 litrów.

Tym samym Węgry stały się strategicznym krajem w obrębie rynku wschodnioeuropejskiego dla CONTENUR.
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Obecność 
w 
Niemczech
CONTENUR wygrywa unijny 
przetarg w Abfallwirtschaftsbetriebes 
des Landkreises Esslingen. Wspólnota w 
Esslingen leży w regionie Stuttgartu w kraju 
związkowym Badenii-Wirtembergii. W jej skład 
wchodzą 44 gminy zamieszkałe przez około 512 
000 osób. 

Po zrealizowaniu w 2014 roku dostawy na 
pojemniki o pojemności 120 i 240 litrów 
CONTENUR Niemcy wygrały ponownie przetarg 
na dostawę pojemników dwu- i czterokołowych. 
Pojemniki o pojemności 120, 240 i 1100 litrów 
z klapą w pokrywie zostaną zainstalowane na 
terenie wspólnoty w latach 2015-2017.

Nowe umowy 
na Litwie
CONTENUR zdobył nowe kontrakty na dostawę 
pojemników na całym terytorium Litwy. 

Do położonego na wschodzie kraju miasta Onikszty 
dostarczono pojemniki o pojemności 240 litrów 
w wariancie standardowym, natomiast położone 
na północnym zachodzie miasto Okmiany – 
centrum administracyjne regionu Nowe Okmiany 
– postanowiło uzupełnić swoją flotę pojemników o
warianty o pojemności 120 i 240 litrów.

Z drugiej strony leżąca nad brzegiem Bałtyku 
Kłajpeda jako pierwsze litewskie miasto wybrała 
pojemniki podziemne z rozładunkiem HDS marki 
CONTENUR. 

Klientem finalnym był Uniwersytet 
w Kłajpedzie, który zdecydował 
się ten rodzaj pojemników 
z uwagi na doskonale 
dopasowaną do kampusu 
estetykę, podkreślającą 
n o w o c z e s n y 
wizerunek, jakim 
szczyci się uczelnia. 

Gmina Quinta Normal na 
terenie prowincji Santiago 

de Chile wybrała pojemniki marki 
CONTENUR do zainstalowania na swoim 

terenie. 

Model wybrany przez władze to pojemnik 
o pojemności 120 litrów, aczkolwiek
dostarczono również pojemniki o 
pojemności 240, 360 i 1100 litrów. 

Gmina chce przeznaczyć niektóre z pojemników 
do recyklingu w celu uświadomienia mieszkańcom 
korzyści, jakie może przynieść wspólnocie ta 
inicjatywa z zamiarem wprowadzenia tego 
systemu w pozostałej części chilijskiej prowincji.

CONTENUR 
w Gabonie 
Dział eksportu wykonał kolejny krok w 
kierunku rozszerzenia działalności handlowej 
CONTENUR na rynki międzynarodowe 
dzięki dostawie nowych pojemników do 
środkowoafrykańskiego Gabonu.

Pojemniki marki CONTENUR przeznaczono do 
zainstalowania w stolicy kraju – Libreville. 

Wybrano pojemniki o pojemności 1100 litrów z 
klapą w okrągłej pokrywie, kosze na śmieci o 
pojemności 120 i 240 litrów oraz kosz DIN.

Obecność CONTENUR w Gabonie to część 
strategii rozszerzenia działalności 

na rynki międzynarodowe, 
rozwoju i obecności 

blisko klienta, która 
jest wdrażana przez 

firmę od wielu lat. 
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System Recycla

System Recycla wykorzystuje nowe technologie i 
stosuje je do odpadów przeznaczonych do zbiórki 
po to, by władze samorządowe, przedsiębiorstwa 
komunalne oraz zwykli obywatele mieli większą 
kontrolę nad recyclingiem, a tym samym, aby 
mogli czerpać korzyści ze skuteczniejszej i bardziej 
oszczędnej gospodarki.

Miasto Sintra za pośrednictwem przedsiębiorstwa 
komunalnego HPEM (Higiene Pública - Empresa 
Municipal de Sintra) wypróbowało te nowe urządzenia 
jako pierwsza gmina w Portugalii, co przełożyło się na 
wzrost poziomu selektywnej zbiórki odpadów o ponad 
40% wg informacji podanych przez byłego prezesa 
zarządu firmy HPEM, pana Rui Caetano.

Lorenzo Fernández – Dyrektor Handlowy na Europę 
Zachodnią w firmie CONTENUR – objaśnił technikom 
władz gminy, że inteligentna gospodarka odpadami 
to główna cecha projektu Recycla, którego celem jest 
wspomaganie gmin w realizacji założeń wyznaczonych 
przez Unię Europejską na rok 2020, to jest podniesienia 
wskaźnika recyklingu z 30 do 50%.

CONTENUR prezentuje w Portugalii nową linię pojemników z bocznym 
załadunkiem oraz system Recycla
Prezentacja odbyła się w audytorium Lipor w miejscowości Bagium do Monte w północnej Portugalii.

Pojemniki z bocznym załadunkiem w Pampelunie

Rynki - CONTENUR

Nowe kontrakty w Hiszpanii>>

Wspólnota okręgu Pampeluny powstała w 1982 roku pod nazwą 
Wspólnota Wodociągów w Okręgu Pampeluny, w wyniku decyzji 
Regionalnej Rady Nawarry, władz Pampeluny oraz lokalnych korporacji 
wywodzących się z Okręgu Pampeluna, które postanowiły stawić czoła 
problemom z usługami komunalnymi.

Wspólnota – która przed laty zdecydowała się na włączenie piątego 
rodzaju odpadów do swoich pojemników z tylnym załadunkiem – przeszła 
na system bocznego załadunku, aby ułatwić 350 000 mieszkańców 
Pampeluny dobrowolną selektywną zbiórkę odpadów organicznych.

Ta inicjatywa jest skierowana do dużych producentów odpadów 
organicznych i do ludności ogółem. 

Dzięki temu obecnie wszyscy mieszkańcy uczestniczący w tej akcji będą 
dysponowali kluczem, który umożliwi im wrzucanie odpadów organicznych 
do któregokolwiek z 2650 specjalnych pojemników o pojemności 2200 
litrów. Zakończenie instalacji przewidziano na luty 2016 roku.

>>

CONTENUR wygrał przetarg na dostawę 2650 pojemników z bocznym załadunkiem do zbiórki 
odpadów organicznych, ogłoszony przez wspólnotę w Pampelunie.
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Integracyjny plac zabaw 
w miejscowości Coslada
Raúl López – burmistrz Coslady – w towarzystwie zastępców burmistrza, 
pana Fransisca Javiera Becerry i pani Marii Teresy Garcii Ferrer, zwiedził 
nowy integracyjny plac zabaw dla dzieci położony na brzegu jeziora La 
Rambla, zainstalowany przez CONTENUR. 

Utworzenie tej nowej strefy – pierwszej tego typu na terenie gminy – 
stało się możliwe dzięki wspólnej pracy wykonanej przez wydział ds. 
usług socjalnych, rodziny i seniorów, wydział ds. środowiska oraz 
CONTENUR.

Pan Franscisco Becerra oraz pani Maria Teresa García Ferrer, zaznaczyli, 
że „głównym celem tych działań było stworzenie przestrzeni zabaw z 
elementami integracyjnymi, na której będą mogły bawić się razem dzieci 
pełno- i niepełnosprawne”.

Ogólnodostępność w Palencii
W Palencii piętnaście wspólnot przystało na odnowienie swojej floty 
pojemników. Firmie CONTENUR zlecono dostawę ogólnodostępnych 
pojemników o pojemności 800 litrów.

Od końca zeszłego roku Rada Palencii zapowiadała swoje 
zaangażowanie w ulepszanie zbiórki i gospodarki komunalnych 
odpadów stałych, a wg słów Mario Grandy, radcy ds. środowiska, „Rada 
jest niezwykle świadoma wagi tego problemu, a jednym z jej głównych 
celów jest praca nad udoskonalaniem jakości środowiska w naszej 
prowincji i wychodzenie naprzeciw potrzebom Prezydentów Wspólnot i 
burmistrzów dla usprawnienia działania systemu zbiórki odpadów”. 

Usługi serwisowe w Kordobie 
Przy zachowaniu minimalnej frekwencji mycia wynoszącej trzy razy 
w tygodniu w każdej strefie, CONTENUR-Recolte wykorzystuje do 
prac serwisowych przyjazne dla środowiska i najbardziej nowoczesne 
maszyny. Z drugiej strony 75% zatrudnionych pracowników stanowią 
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Poza sprzątaniem 2 700 000 metrów kwadratowych terenów zielonych 
i placów zabaw przedsiębiorstwo będące wykonawcą umowy zajmuje 
się konserwacją 165 placów zabaw i 12 miejskich stref do ćwiczeń na 
świeżym powietrzu promujących zdrowy tryb życia.

>>

>>

>>
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CONTEUR za pośrednictwem hiszpańskiego koncernu budowlano-usługowego 
Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC) dostarczył nowe warianty 
F pojemników z bocznym załadunkiem o pojemności 3200 i 2200 litrów na 
opakowania, papier, tekturę i odpady komunalne stałe do położonej na terenie 
prowincji Kadyks miejscowości Arcos de la Frontera. 

Ten wariant cechuje bardziej nowoczesna estetyka niż poprzednie pojemniki, 
dzięki czemu doskonale pasuje do wyglądu miasta. Warto zaznaczyć, że 
otwór wrzutowy na odpady umieszczono na wysokości 1180 mm od podłoża, 
co pozwala na korzystanie z pojemnika osobom niepełnosprawnym. Jorge 
Gutierrez, dyrektor handlowy CONTENUR w Hiszpanii, podkreślił w czasie 
prezentacji pojemników w mieście, że nowe warianty „są bardziej wytrzymałe, 
doskonale dostosowane do miasta i niezwykle przyjazne dla środowiska”.

Nowe umowy na pojemniki z bocznym  załadunkiem w Arcos de la Frontera i Santa Pola

Wariant F z bocznym załadunkiem 



Huelva i Ferrovial wybrały pojemniki najnowszej generacji marki CONTENUR
Do zainstalowania w centrum miasta i na deptakach wybrano model 1100 TC z klapą wrzutową w pokrywie. W 
kolorystyce dominują odcienie szarości dla łatwiejszego wkomponowania estetyki pojemników w krajobraz miejski. 
Zastosowanie półokrągłej pokrywy gwarantuje władzom miasta Huelva, że pojemniki pozostaną zamknięte, dzięki 
czemu odpady nie będą widoczne, zaś nieprzyjemne zapachy nie będą rozchodziły się z pojemników.

Również w centrum miasta stare kioski wrzutowe na wyspach z pojemnikami podziemnymi zostaną wymienione 
na model Europa marki CONTENUR. Nowe kioski mają powłokę z polietylenu wysokiej gęstości i wyposażono je 
w wewnętrzny mechanizm ze stali nierdzewnej, dzięki czemu wizerunek miasta zyska na nowoczesności.

W pozostałej części miasta zdecydowano się zainstalować pojemniki z bocznym załadunkiem. Za pomocą 
pojemników do zbiórki opakowań, papieru oraz – jako nowość – pojemników do zbiórki pozostałych odpadów 
Huelva zrobiła kolejny krok naprzód w systemie zbiórki komunalnych opadów stałych. Wybranym wariantem był 
nowy pojemnik C3200 F do zbiórki wszystkich trzech rodzajów odpadów. Dostawę ponad 1800 sztuk rozpoczęto 
w lutym 2015 roku.

Paleta kolorów – w której wyróżnia się ciemnoszary korpus w połączeniu z jasnoszarymi pokrywami – została 
dobrana specjalnie do potrzeb miasta Krzysztofa Kolumba. Poszczególne rodzaje odpadów są oznaczone za 
pomocą klasycznych kolorów: żółtego (opakowania), niebieskiego (papier) i szarego (odpady komunalne stałe). 
Barwy te są widoczne na bocznych taśmach i na kioskach wrzutowych, co pozwala na stworzenie nowoczesnego 
i innowacyjnego wizerunku zgodnego z oczekiwaniami miasta.
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Nowe umowy na pojemniki z bocznym  załadunkiem w Arcos de la Frontera i Santa Pola
Położone na terenie prowincji Alicante miasto Santa Pola wymieniło niedawno swoją 
flotę pojemników metalowych na model D z bocznym załadunkiem o pojemności 
3200 litrów produkcji firmy CONTENUR. Urbaser – firma odpowiedzialna za 
usługi czyszczenia i utrzymania czystości na terenie gminy – oraz władze miasta 
zdecydowały, że pojemnik marki CONTENUR z bocznym załadunkiem najlepiej 
pasuje do nowej estetyki miejscowości, a ponadto jest najłatwiejszy w obsłudze dla 
mieszkańców.

Podczas oficjalnej prezentacji nowych pojemników dyrektor Urbaser, pan Alberto 
Bleda, wymienił kilka zalet nowych pojemników, którym „nie szkodzi korozja 
spowodowana zasoleniem, co przekłada się na dłuższy okres użytkowania 
pojemników. Ponadto wyeliminowany zostaje problem hałasu przy wyrzucaniu 
śmieci, a to dlatego że zarówno pokrywę, jak i wierzchnią część pojemników 
wykonano z plastiku, dzięki czemu opuszczanie pokrywy przebiega ciszej”.Wariant D z bocznym załadunkiem 
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CONTENUR wziął udział w XXIII Dniach Technicznych Sektora Środowiska 
Naturalnego, zorganizowanych przez hiszpańskie Krajowe Stowarzyszenie 
Państwowych Firm z Sektora Środowiska Naturalnego (Asociación Nacional de 
Empresas Públicas de Medio Ambiente, ANEMPMA) w Algeciras. Na swoim stoisku 
firma przedstawiła klientom system RECYCLA.

Dni Techniczne – które odbyły się od 18 do 20 listopada na terenie Campo de 
Gibraltar – okazały się wielkim sukcesem pod względem liczby uczestników i 
zwiedzających. W czasie pierwszego dnia omówiono Państwowy Ramowy Plan 
Gospodarki Odpadami (Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, PEMAR) i 
poruszono zagadnienia związane z kosztami usług publicznych.

Drugi dzień miał bardziej międzynarodowy charakter dzięki wypowiedziom 
specjalistów z branży pochodzących z różnych krajów europejskich. Na sesji 
zamykającej skupiono się na zagadnieniach odpowiedzialności społecznej i 
zrównoważonego rozwoju w Hiszpanii oraz na scenie międzynarodowej.

Przez trzy dni na Algeciras skierowana była uwaga branży usług publicznych i 
gospodarki odpadami, zaś CONTENUR wziął aktywny udział w tych wydarzeniach.

CONTENUR na XXIII Dniach Technicznych ANEPMA

>> 03
CONTENUR 

Wydarzenia w firmie

Rynki - CONTENUR

Nowe ogólnodostępne pojemniki w Vitorii
Władze Vitorii wraz z firmą FCC, odpowiedzialną za usługi czyszczenia i utrzymania czystości w tym baskijskim 
mieście, zajęły się wymianą aktualnej floty miejskich pojemników na odpady na ogólnodostępny wariant z bocznym 
załadunkiem marki CONTENUR. 

Obecnie władze Vitorii zarządzają flotą liczącą około 750 pojemników do zbiórki papieru i tektury, 750 pojemników 
do zbiórki opakowań i około 1500 pojemników do zbiórki pozostałych odpadów. Zeszłego lata przedsiębiorstwo 
usług komunalnych FCC zobowiązało się do „dokonania wymiany wszystkich swoich pojemników w ciągu 
najbliższych ośmiu lat” po wygraniu (razem z firmą GMSM z Bilbao) gminnego przetargu na kontrakt na usługi 
czyszczenia i zbiórki odpadów w mieście.

Pan Borja Belandia – Radca ds. środowiska – objaśnił, że nowy wariant pojemnika instalowany w mieście 
„gwarantuje ogólnodostępność oraz stanowi duże udogodnienie dla osób niepełnosprawnych i dla ogółu 
społeczności. Rozmieścimy te nowe pojemniki w rozsądny, logiczny sposób i będziemy się starali umieścić jej 
w strategicznie wybranych miejscach tak, by każda osoba o ograniczonej sprawności ruchowej mogła korzystać 
z ogólnodostępnych pojemników w pobliżu swojego domu. Działamy w tym kierunku wszyscy razem – władze 
miasta, przedsiębiorstwo komunalne odpowiedzialne za zbiórkę odpadów oraz wykonawca umowy”.



Wydarzenia - CONTENUR
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CONTENUR wziął udział w targach MUNICIPALIA 2015

CONTENUR – międzynarodowa firma będącą liderem w kompleksowych rozwiązaniach w zakresie pojemników 
dla miast – uczestniczyła w targach Municipalia, które odbyły się na terenie centrum wystawowego w mieście 
Lleida w dniach od 13 do 16 października. Udział przedsiębiorstwa zakończył się wielkim sukcesem, zaś 
firmowe stoisko odwiedziło wielu klientów.

Jako główną nowość zaprezentowano system Recycla – nową koncepcję gospodarki odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z jej założeniami można wykorzystać nowe technologie i zastosować je do odpadów przeznaczonych 
do zbiórki po to, by władze samorządowe, przedsiębiorstwa komunalne oraz zwykli obywatele mieli większą 
kontrolę nad recyclingiem, a tym samym, aby mogli czerpać korzyści ze skuteczniejszej i bardziej oszczędnej 
gospodarki, co ułatwia przestrzeganie unijnych przepisów w tym zakresie.

CONTENUR wziął udział w targach POLECO System 2015

CONTENUR Polska uczestniczył w październiku w targach POLECO System, odbywających co roku w 
Poznaniu. Tegoroczna edycja miała miejsce w dniach od 27 do 30 października i stała się doskonałą okazją 
do spotkania się z głównymi klientami firmy i zaprezentowania nowych produktów wykonanych w zakładzie 
produkcyjnym w położonym na południu Polski Mielcu. Klienci mogli podziwiać wysoką jakość pojemników 
czterokołowych i bardzo pozytywnie ocenili bogaty asortyment produktów firmy CONTENUR. 

POLECO System to najważniejsze międzynarodowe targi w kraju w dziedzinie ochrony środowiska, zaś liczba 
zwiedzających oraz uczestników z zagranicy zwiększa się z każdym rokiem. Obecna edycja targów odbyła 
się na powierzchni 26 tysięcy metrów kwadratowych, podzielonych między ponad 520 wystawców, którzy 
przedstawili swoje ostatnie nowości w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.  



Plan w sprawie równości to uporządkowany zestaw 
działań podjętych po dokonaniu analizy sytuacji, 
służących osiągnięciu równego traktowania i 
równych możliwości zatrudnienia mężczyzn i kobiet 
oraz wyeliminowaniu dyskryminacji płciowej. Plan 
ustala konkretne cele do zrealizowania w zakresie 
równości, strategie i praktyki, jakie powinny zostać 
wdrożone dla ich osiągnięcia oraz tworzy skuteczne 
systemy monitorowania i oceny.

Pierwszy plan firmy CONTENUR obejmuje różne 
obszary działania dotyczące zaangażowania na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn, dostępu, zatrudniania, 
klasyfikacji zawodowej, kształcenia, awansu i rozwoju 
zawodowego, pogodzenia życia osobistego 

i rodzinnego z pracą, oraz osobny punkt dotyczący 
zapobiegania mobbingowi w miejscu pracy, nękaniu 
psychicznemu i molestowaniu seksualnemu.

Plan zawiera propozycje w zakresie pozytywnych 
środków do realizacji ww. celów. Ponadto 
zaprojektowano też program monitorowania 
obejmujący roczne przeglądy celem dokonania oceny 
zakresu podjętych środków i zaprogramowania 
strategii na kolejny rok.

Plan będzie obowiązywał do roku 2017 i został 
podpisany przez pana Íñigo Querejeta, dyrektora 
naczelnego firmy CONTENUR oraz przez panią 
Susanę Dussaillant, sekretarz generalną związków 
zawodowych FITAG-UGT.

CONTENUR podpisał swój pierwszy plan w sprawie równości

Plan dąży do zagwarantowania rzeczywistej równości 
szans kobiet i mężczyzn w firmie CONTENUR“

”

>> 04
CONTENUR 

Aktualności
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CONTENUR otrzymał nagrodę za innowacyjność

CONTENUR otrzymał nagrodę za 
opracowanie pojemników z elementami 
SMART, usprawniającymi gospodarkę 
odpadami.

37 edycji uroczystości przewodniczył 
dyrektor czasopisma, Pan Miguel Ángel 
Belloso, który podkreślił znaczenie 
przedsiębiorczości i innowacji dla 
postępu gospodarczego.

Pięć firm zostało wyróżnionych przez 
jury w kategorii innowacyjności: Eroski, 
IDPSA Engineering & Robotics, Ipsos 
España, Ofita i CONTENUR. Nasza firma 
została uhonorowana za inteligentne 
pojemniki.

Magazyn Actualidad Económica – jak 
co roku – przyznał nagrody za 100 
NAJLEPSZYCH POMYSŁÓW. Stanowią 
one wyraz uznania dla tych firm i osób, 
które w danym roku wprowadziły na 
hiszpański rynek produkty i usługi 
z nastawieniem na innowację jako 
kluczowy czynnik dla sukcesu firm.

Ceremonia wręczenia nagród za 100 
najlepszych pomysłów odbyła się 
14 maja w hotelu Ritz w Madrycie. 
(Nagrody są przyznawane nie tylko 
firmom międzynarodowym, ale także 
małym przedsiębiorstwom i młodym 
firmom stawiającym na innowację jako 
wyróżniający się element biznesu).

W imieniu CONTENUR nagrodę odebrał 
dyrektor handlowy na Hiszpanię, pan 
Jorge Gutierrez Molina.

Aktualności CONTENUR
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>> 05 Produkty

Nowości w zakresie produktów

Nowe pojemniki z tylnym załadunkiem o pojemności 80 i 180 litrów. CONTENUR wprowadza na 
rynek dwa nowe pojemniki z tylnym załadunkiem – model C80 o pojemności 80 litrów i ładunku 
nominalnym 32 kg oraz pojemnik C180 o pojemności 180 litrów i ładunku nominalnym 72 kg.

Nowe pojemniki stanowią dopełnienie asortymentu pojemników 
dwukołowych w zakresie pojemności jako odpowiedź na nowe potrzeby 
rynku.

CECHY PRODUKTU

JAKO ERGONOMIA FUNKCJONALNOŚĆ
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Produkty firmy - CONTENUR

Wykonane z zastosowaniem technologii wtrysku 
polietylenu o wysokiej gęstości pojemniki są 
jednobarwne i cechują się odpornością na działanie 
promieniowania UV i wody. 

Do produkcji pojemników wykorzystywane są materiały 
nadające się do recyklingu i przyjazne dla środowiska.
Barwniki wykorzystane do wykonania tych produktów 
nie zawierają metali ciężkich. 

Pojemniki mają różne warianty dostosowane do 
rodzaju odpadów: papier i tektura, szkło, opakowania z 
tworzyw sztucznych, odpady organiczne itp. 

System odbioru DIN.

Poza ww. cechami pojemniki zawierają także:

Miejsce na personalizację na korpusie i pokrywie. 

Oznaczenie CE stanowiące deklarację producenta, 
że poziom hałasu wytwarzanego przez pojemnik 
jest zgodny z wymogami dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego nr 2000/14/WE i wynosi  79 decybeli. 

Atest produktu został wystawiony przez TÜV Product 
Service GmbH zgodnie z normą EN 840: 2012 oraz 
specyfikacją RAL-GZ 951/1: 2013.

Dane techniczne

>> Wyposażenie
na miarę wszelkich potrzeb

Chip 
elektroniczny

Numeracja

System wyciszania Łatwy do 
ustawienia w 

stosie

Taśmy 
odblaskowe

Zamek
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María Retamero

Dołączyła do 
CONTENUR jako 
kierownik produktu 
„Qube”. 
Ma bogate 
doświadczenie w 
zakresie zarządzania 
projektami rozwoju 
produktów, uzyskane w 
czasie pracy w firmach 
międzynarodowych.

Alejandro Barrio 

CONTENUR ma nowego kierownika oddziału na rejon północnej Hiszpanii. Z 
wykształcenia jest inżynierem budownictwa ze specjalizacją w budownictwie 
cywilnym, ma również bogate doświadczenie uzyskane w czasie pracy w 
firmach świadczących usługi w zakresie ochrony środowiska.

Susana Díez 

CONTENUR ma nową kierownik działu 
marketingu i komunikacji. Uzyskała stopień 
licencjata na kierunku administracji i zarządzania 
firmami, a ponadto ukończyła studia magisterskie 
na kierunku zarządzania marketingiem. Ma 
ponad dziesięcioletnie doświadczenie w 
kierowaniu działami marketingu i komunikacji w 
firmach międzynarodowych.

Raúl Amérigo 

Dołączył do CONTENUR 
jako kierownik handlowy 
na rynek azjatycki. Uzys-
kał dyplom magistra zar-
ządzania komercyjnego i 
marketingu i ma rozległe 
doświadczenie zawo-
dowe na rynku azjatyc-
kim, na którym spędził 
większą część swojej 
kariery zawodowej.

>> 06
DOŁĄCZYLI DO NAS 

Dział kadr  
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Delphine Peragut

Dołączyła do 
CONTENUR Francja jako 
przedstawiciel handlowy. 
Delphine ma bogate 
doświadczenie w branży 
przetwórstwa tworzyw 
sztucznych oraz rozległą 
wiedzę w dziedzinie 
realizacji zamówień 
publicznych na rzecz 
francuskiej administracji 
państwowej i francuskich 
przedsiębiorstw 
komunalnych.

Gabriel Grabowski

Dołączył do CONTENUR jako dyrektor handlowy na 
Polskę. Gabriel z wykształcenia jest magistrem inżynierii 
środowiska i ukończył studia podyplomowe na kierunkach 
analizy finansowej i zarządzania sprzedażą. Ma bogate 
doświadczenie jako dyrektor handlowy w firmach 
międzynarodowych na rynkach B2B.

Daniel Calvo 

Dołączył do Grupy CONTENUR 
jako kierownik działu zakupów. 
Uzyskał dyplom na kierunku 
zarządzania przedsiębiorstwami 
i ma bogate doświadczenie na 
stanowisku kierownika w firmach 
międzynarodowych z branży 
produktów masowej konsumpcji.

Elena Jañez 

Została nową kierownik działu ds. jakości i 
środowiska naturalnego Grupy CONTENUR. 
Elena uzyskała dyplom magistra na kierunku 
chemii, ponadto ukończyła studia MBA 
Executive i studia master na kierunku 
zarządzanie jakością i zapobieganie 
zagrożeniom w pracy. Ma ponad 15-letnie 
doświadczenie w pracy w dziale jakości w 
firmach międzynarodowych.

Dołączyli do - CONTENUR

Juan Manuel 
Horcas

CONTENUR ma 
nowego kierownika 
oddziału w Kordobie. 
Z wykształcenia jest 
inżynierem budownictwa 
ze specjalizacją 
w budownictwie 
cywilnym i ma bogate 
doświadczenie w pracy 
z przedsiębiorstwami 
komunalnymi.
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www.contenur.pl
CONTENUR POLSKA

Ul. Wojska Polskiego 18
39-300 Mielec, Polska


