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Contenur Kolumbia

Contenur Kolumbia świętuje w tym miesiącu swój pierwszy rok
istnienia. Kolumbia jest rynkiem zamieszkałym przez 48 milionów
mieszkańców z których ważną część stanowi ludność miejska oraz
sześć miast powyżej miliona mieszkańców. Poważny wzrost
gospodarczy jaki miał miejsce w tym kraju w ciągu ostatnich lat,
spowodował wzrost dochodu na mieszkańca oraz popyt na lepsze
podstawowe usługi dla mieszkańców. Contenur Kolumbia ma
zamiar odegrać znaczącą rolę w promowaniu korzyści wynikających
ze zmechanizowanej zbiórki odpadów przy pomocy swoich
pojemników ze względu na ich korzyści wizerunkowe, zdrowotne
oraz warunki pracy osób świadczących profesjonalne usługi
oczyszczania. Wszystko to zagwarantowane ponad 25 letnim
doświadczeniem firmy Contenur. 

Contenur Kolumbia zarysowuje się jako jedna z firm w sektorze
odpadów o największej projekcji w kraju, zdolna do udzielenia
odpowiednich rozwiązań na potrzeby każdego miasta.  

Dobre perspektywy dla Contenur Kolumbia

Udział w ANDESCO

Międzynarodowy i Krajowy Kongres ANDESCO usług
publicznych TIC i TV, który odbył się w przybrzeżnym mieście
Cartagena de Indias, jest najważniejszym krajowym
kongresem w Kolumbii. Celem wydarzenia było zwiększenie
usług publicznych w regionie latynoamerykańskim, choć jego
wysiłek był skierowana przede wszystkim na Kolumbię. 

Podstawowym celem spółki Contenur Kolumbia było
wprowadzenie marki na rynek kolumbijski i uzyskanie w ten
sposób lepszej pozycji w kraju latynoamerykańskim. 

Powody które sprawiły, że Contenur Kolumbia wziął udział w
tym Kongresie są związane z rosnącym zainteresowaniem na
rynku kolumbijskim nowoczesnymi systemami użycia
pojemników.

Pojemniki Contenur w Cartagena de Indias (Kolumbia).

Streszczając, ten pierwszy rok intensywnej działalności jest
bardzo pozytywny, a pojemniki spółki Contenur można
zobaczyć już w niektórych z najważniejszych miast kraju.

Boletin 36 CONTENUR polaco OK_Boletin 26 CONTENUR español  18/11/14  17:16  Página 2



3

CONTENURCONTENUR
Wywiad 

bezpośredni
www.contenur.com

„Rynek kolumbijski jest zawiły, a 

posiadanie przedstawicielstwa handlowego

pomaga lepiej go zrozumieć.”

P: Jaka jest aktualna sytuacja na rynku w Kolumbii?

O: Aktualna sytuacja na rynku pojemników w Kolumbii znajduje
się zdecydowanie w swojej początkowej fazie. Owszem, można
znaleźć niektórych krajowych producentów w systemie
formowania obrotowego oraz niektóre pojemniki w handlu i w
małym przemyśle. Ogólnie mówiąc, zbiórka odpadów w Kolumbii
jest realizowana w sposób manualny i nie ma pojemników na
ulicach, które pozwoliłyby na zmechanizowaną zbiórkę odpadów.

P: Jakie są podstawowe różnice, które możemy znaleźć na
rynku latynoamerykańskim, a w szczególności w Kolumbii
w stosunku do rynku europejskiego?

O: W zależności od tego o jakich krajach będziemy mówić, to
sytuacja w Ameryce Łacińskiej będzie inna. W niektórych
krajach możemy znaleźć miasta po części wyposażone w
pojemniki, a w innych zaledwie istnieją jakiekolwiek, ale
porównując do Europy, to pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.

Jeśli porównamy Kolumbię, w szczególności do rynku
europejskiego, to możemy znaleźć różnice, które mają wiele
wspólnego ze stosowanymi opłatami, wdrożeniem recyklingu
do procesu i ogólnie ze społeczeństwem mało uświadomionym
i przyzwyczajonym do pozbywania się odpadów w
jakimkolwiek miejscu i w jakikolwiek sposób. 

Inicjatywy ze strony władz starających się naprowadzić i
ukierunkować odpowiednio politykę, która będzie miała za
zadanie lepsze zarządzanie odpadami znajduje się jeszcze w
procesie opracowania, a większość z nich jeszcze nie funkcjonuje.

P: Jakie są mocne punkty Contenur w stosunku do
konkurencji, aby móc operować na rynku Kolumbijskim? 

O: Podstawową zaletą bez wątpienia jest bycie obecnym.

Dobre poznanie rynku jest bardzo ważne, zarówno jak i
możliwość udzielenia odpowiedzi w krótkim okresie czasu.
Rynek kolumbijski jest złożony i posiadanie tutaj biura pomaga
lepiej go zrozumieć i z bliska obserwować jak się rozwija.

Innym pozytywnym aspektem do wyróżnienia jest nasza
różnorodność co do oferowanych rozwiązań. Posiadamy
pojemniki o załadunku tylnym, bocznym, pionowym,
podziemne, itd. Spółki konkurencyjne, jakie możemy tutaj
spotkać, nie oferują tych wszystkich rozwiązań i jest to dla nas
duża przewaga.

Z punktu widzenia handlowego oraz usług świadczonych
klientom, zajmowanie się tym rynkiem jako „eksportowym”
jest skomplikowane.

P: W jakim stopniu Contenur Kolumbia może pomóc w
selektywnej zbiórce odpadów w kraju latynoskim?

Uważamy, że w dużym stopniu, oferujemy nie tylko sprzedaż
różnych pojemników, ale również wstępne badania wielkości
instalacji, tak aby zagwarantować najbardziej odpowiednie
rozwiązanie. Dostarcza to dodatkowej wartości, która nie tylko
nas różni od konkurencji, ale pozwala również na lepszą
realizację zadań.

P: Jakie są cele wyznaczone przez Contenur Kolumbia na
najbliższe lata?

O: Podstawowym celem dla Contenur Kolumbia jest bycie
spółką odniesienia w sektorze w tym kraju.

Mamy nadzieję również na uzyskanie pozycji w krajach
sąsiednich takich jak Ekwador i Peru, gdzie nasze oczekiwania
polegają na wzroście i konsolidacji i kto wie, być może niedługo
otwarciu również własnej siedziby.

Contenur przybywa na rynek kolumbijski

David Estéfano jest Przedstawicielem Contenur Kolumbia na którym
spoczywa zadanie przekazania wartości i kultury korporacyjnej
Contenur na rynku kolumbijskim.
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Contenur otrzymuje Honorowe wyróżnienie za Zrównoważony Rozwój 
i Odpowiedzialność Społeczną

Iñigo Querejeta, Dyrektor Generalny Contenur otrzymuje
nagrodę z rąk Burmistrza Getafe, pana Juan’a Soler. 

dynamicznego rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc
pracy w południowej stolicy Madrytu.

W dniu 24 września w teatrze Federico García Lorca w Getafe,
Contenur otrzymał Honorowe wyróżnienie za Zrównoważony
Rozwój i Odpowiedzialność Społeczną podczas XVII edycji
Nagród dla Przedsiębiorców w Getafe.

Celem powyższych nagród jest uznanie pracy firm z siedzibą w
Getafe, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju i
wzrostu w gminie Madrytu. Nagrody są przyznawane przez
Urząd Miasta Getafe za pośrednictwem Agencji Rozwoju
Lokalnego - Inicjatywa Getafe. 

Contenur, od momentu powstania w 1989 roku, stara się
wspierać zatrudnienie i udział mieszkańców Getafe. Zatrudnia
ponad 500 pracowników z których ponad jedna trzecia to
mieszkańcy Getafe. W ten sposób, spółka deklaruje swoje
zobowiązanie do ustanowienia i rozwoju polityk, które
zagwarantują równe traktowanie i możliwości, a jednocześnie
nadadzą impulsu i wsparcia dla środków, które pomagają
uzyskać prawdziwą równość w łonie swojej organizacji.

Contenur, z ramienia Urzędu Miasta w Getafe, w ramach swojej
działalności i prowadzonej polityki, stara się przyczynić do

Nowe wprowadzenie załadunku bocznego w O Grove (Galicja)

Urząd miasta w O Grove, w Galicji, zdecydował się na modernizację swojej floty pojemników, zamieniając aktualne modele o
załadunku tylnym na pojemniki o załadunku bocznym Contenur, 2.400 litrowe dla wszystkich frakcji: stałe odpady miejskie, papier i
tektura, opakowania i szkło. 

Dostępność i skuteczność naszego modelu była kluczowa dla jego wybrania. Contenur doradził zarówno urzędowi miasta jak i firmie
usługowej aby pojemniki przeznaczone do różnych frakcji były odpowiednio wyposażone w otwór o mniejszej wysokości i
odpowiednie pokrywy w celu ułatwienia mieszkańcom manewru koniecznego do zdeponowania odpadów. 

Wraz z tą modernizacją, O Grove
staje się trzecim miastem w Galicji,
które instaluje pojemniki o załadunku
bocznym na wszystkich swoich
trasach zbiórki odpadów.
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Utworzenie Konsorcjum R.S.U. w prowincji Ciudad Real zostało
zainicjowane przez Zarząd Powiatowy pod koniec lat 80. Pojawiło
się jako narzędzie do dyspozycji urzędów miasta aby z punktu
widzenia ochrony środowiska zareagować na problem
zarządzania odpadami.

Konsorcjum zarządza odpadami przy pomocy spółki publicznej,
całkowicie do niej należącej (Residuos Sólidos Urbanos de Castilla
La Mancha, S.A., R.S.U., S.A.). Chodzi tutaj o spółkę, która należy

wyłącznie do przedstawicielstwa powiatowego i do urzędów
miasta tworzących Konsorcjum, którego celem jest pomoc
jednostkom lokalnym jako nowoczesne i skuteczne narzędzie w
świadczeniu dobrych usług i dla ochrony środowiska. 

RSU Cuidad Real ogłosiła ubiegłego lata Konkurs na nabycie
pojemników o załadunku bocznym, posuwając się w kierunku
przyszłościowego systemu zbiórki odpadów w powiecie. Jest to
pierwsze doświadczenie dla Konsorcjum w tego rodzaju zbiórce,
ponieważ do tej pory była ona realizowana przy pomocy
pojemników o załadunku tylnym.

Modelem wybranym podczas wspomnianego konkursu był nowy
pojemnik o załadunku bocznym, C 3200F oraz C 2200 F firmy
Contenur. Nagrodzono jego kształt, ergonomię i dostępność,
szybkość podczas operacji załadowania i rozładowania oraz
najlepszą relację jakościowo-cenową na rynku. To wszystko, wraz
z doświadczeniem oraz gwarancją oferowaną przez firmę
Contenur przy usługach post sprzedaży sprawiło, że RSU Ciudad
Real znajduje się w czołówce użytkowania pojemników
najnowszej generacji w Hiszpanii.

Ciudad Real stawia na system o załadunku bocznym

Załadunek Boczny

Urząd miasta w Ponferrada, w powiecie
Leon, zaczął wprowadzać w całym mieście
nowe pojemniki  3.200 litrowe o załadunku
bocznym do zbiórki stałych odpadów
miejskich, papieru, kartonu i lekkiego
opakowania.

Zarówno urząd miasta jak i spółka F.C.C,
której został przyznana koncesja na
czyszczenie miasta, zdecydowały się
zastąpić stare pojemniki metalowe,
pojemnikami Contenur wyprodukowanymi
z polietylenu o wysokiej gęstości w
systemie wtryskowym. Nasz pojemnik o
załadunku bocznym spełnił szerokie
wymagania techniczne ze strony urzędu
miasta i spółki usługowej, podczas których
oceniono jego chromatyzm, ergonomię,
dostępność, bezpieczeństwo i skuteczność
tego modelu.

Ponferrada, w czołówce stosowanych pojemników

Mieszkanka używająca nowego pojemnika Contenur podczas recyklingu.
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Sanecan Bindog: zachęta do zdeponowania psich
odpadów, która wynagradza użytkownika

www.contenur.com
Innowacje 

i Atesty

System BINDOGS, opracowany przez Contenur i Ferrovial, składa się z sieci
inteligentnych koszy przeznaczonych do zbiórki psich odpadów. Kosz posiada
pojemnik na torebki do zbiórki odpadów. Otwarcie kosza w celu
zdeponowania odpadu aktywuje się przy pomocy indywidualnych kart
dostarczanych użytkownikowi, które uaktywniają system, pozwalający na
użycie i wysyłkę danych do zarządzającej platformy software. 

Zebrana informacja, służy do lepszego zarządzania psimi odpadami oraz
zachęcania do użycia przez bonifikatę.

Najbardziej dostępne na rynku

Contenur opracował nowy system kontroli napełniania przy pomocy liczników
użycia, które mogą być zainstalowane zarówno w pojemnikach o załadunku
bocznym jak i w pojemnikach podziemnych. Powyższy system, pozwala
użytkownikowi otworzyć pojemnik osobistą kartą i zdeponować worek w
otworze o ograniczonej wielkości i pojemności 25 litrów, który kontroluje
liczbę worków jakie zostają zdeponowane, odpad jaki zostaje zdeponowany
oraz częstotliwość z jaką dokonuje się tej operacji. 

Ten system pozwala na segregację odpadów u źródła zmniejszając w ten
sposób koszty zbiórki, a oprócz tego, pozwala urzędom miasta wynagrodzić
mieszkańców w opłatach śmieciowych za dobry recykling.

Dostępne pojemniki Contenur zostały ocenione przez Fundosa Accesibilidad, S.A. z grupy ONCE, przyznając im akredytację
Dostępnego Produktu Fundosa Accesibilidad S.A. otrzymując największą kwalifikację 3 gwiazdek na trzy możliwe do osiągnięcia. 

Nasze pojemniki, zarówno te 3.200 jak i 2.200 litrowe, zostały zaprojektowane i
wyprodukowane zgodnie z kryteriami dostępnego produktu, zdefiniowanymi przez FUNDOSA
ACCESIBILIDAD, S.A. z grupy ONCE, na podstawie takich wymagań jak przechodniość,
postrzeganie, lokalizacja i komunikacja (DALCO) oraz na podstawie Normy UNE EN 170001-
1 Dostępność globalna. Aby uzyskać tą kwalifikację nie było konieczności wprowadzania
żadnej modyfikacji w naszym produkcie. 

Kontrola dostępu z ogranicznikiem objętości: 
system który promuje segregację u źródła
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Contemar 

Ambiental

Contemar Ambiental bierze udział w targach RWM w Sao Paulo

Nowe biuro w gminie Paulista 

Nasz oddział w Brazylii, po raz drugi z kolei wziął udział w
targach RWM, które są najważniejszym wydarzeniem w
sektorze odpadów w kraju brazylijskim.  RWM Sao Paulo miało
miejsce w dniach 9 i 10 września i wzięła w nim udział duża
liczba wystawców pochodzących z ponad siedemnastu różnych
państw. Impreza zdołała zebrać na swoich targach najbardziej
reprezentatywnych wystawców z sektora stałych odpadów
miejskich.

Contemar wybrał proste i dobrze usytuowane stanowisko, na
którym można było zobaczyć demonstrację funkcjonowania

Contemar Ambiental zainaugurował nową siedzibę w gminie
Paulista, usytuowaną w stanie Pernambuco i jest to pierwsza
siedziba usługowa, otwarta w północnej części Brazylii.  

Nowa siedziba zajmie się prowadzeniem dostawy, utrzymaniem
i czyszczeniem pojemników zainstalowanych w gminach
brazylijskich Paulista i Garanhúns. Przewiduje się zainstalowanie
około 3.000 jednostek, a wybranym modelem jest pojemnik 
o załadunku tylnym i 1.000 litrami pojemności w swoje
standardowej wersji.

Nowa umowa w mieście Lucas do Rio Verde

Contemar wygrał konkurs publiczny na umieszczenie
pojemników w mieście Lucas do Rio Verde, usytuowanym w
stanie Mato Grosso na zachodzie kraju. Lucas do Rio, wraz z
oddziałem Contemar, rozpoczął mechanizację swojego
procesu zbiórki odpadów przy pomocy instalacji pojemników
o czterech kołach w swojej wersji 1000 litrowej. Lucas do Rio
Verde jest miastem odniesienia w stanie do którego należy z
dużą projekcją na przyszłość oraz znaczącą prognozą
wzrostu gospodarczego w Brazylii.  

naszych pojemników podziemnych, dzięki instalacji opracowanej
specjalnie na to spotkanie. 

Contemar Ambiental, miał również okazję do wzięcia udziału w
światowym kongresie ISWA, dotyczącym przetwarzania stałych
odpadów miejskich, na którym zaprezentował konkretne
przypadki dotyczące stosowania pojemników jakie miały
miejsce w niektórych z ważniejszych miast Brazylii. 

Contemar Ambiental posiada ponad 14 lat doświadczenia w sektorze
odpadów i zarysowuje się jako firma lider na rynku brazylijskim. 
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Contenur powraca na IFAT po wielu latach nieobecności

Na 100m2 stoiska, Contenur wystawił swoje najnowsze
rozwiązania przeznaczone do zbiórki odpadów przy pomocy
załadunku bocznego, tylnego oraz pojemniki podziemne.  Warto
w szczególności wspomnieć o nowym modelu o załadunku
bocznym i pojemności 2.200 litrów z systemem kontroli
użytkownika, zainstalowany niedawno w San Sebastián
(Hiszpania), który zwrócił uwagę dużej liczby odwiedzających. 

Thomas Reeh, odpowiedzialny za dział handlowy firmy Contenur
w Niemczech, wyraził swoją satysfakcję z rezultatu targów oraz
wagi osób odwiedzających stoisko Contenur podczas tej
ostatniej edycji. W tym roku, oprócz odwiedzających na
poziomie lokalnym, przybyła licznie również publiczność
międzynarodowa, o dużym stopniu kompetencji w podejmowaniu
decyzji, która zainicjowała debaty i interesujące rozmowy.

IFAT usytuował się w przeciągu ostatnich lat jako najważniejsze,
międzynarodowe targi  w sektorze technologii ochrony
środowiska, dlatego Grupa Contenur w zgodzie ze swoją
międzynarodową strategią, zdecydowała się wziąć udział w
powyższym wydarzeniu.

IFAT 2014, który odbył się w Monachium od 5 do 9 maja, stał się
dla spółki Contenur dużą szansą dla zaprezentowania nowości
na rynku niemieckim i międzynarodowym.  

Podczas ubiegłej edycji zarejestrowano ponad 135 tysięcy
odwiedzin pochodzących ze 170 krajów, a wydarzenie zdołało
zgromadzić 3081 wystawców z 59 różnych krajów.

Zmiany klimatyczne, zwiększenie cen surowców, rosnąca liczba
wielkich miast oraz postęp w uprzemysłowieniu rozwijających
się krajów, pobudza popyt na produkty oraz usługi, które
dostarczą rozwiązań na problemy środowiskowe i klimatyczne. 

Na targach można było zobaczyć szeroki wachlarz różnych
strategii, aplikacji i maszyn do inteligentnego i zrównoważonego
użycia naturalnych zasobów w celu ich zachowania przez
dłuższy okres. 

Po wielu edycjach bez udziału, Contenur pojawia się ponownie 
na międzynarodowych targach, najważniejszych w sektorze recyklingu.

Contenur na IFAT 2014
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Duży napływ publiczności na stoisko Contenur podczas targów TECMA 2014

Tecma 2014

Contenur, tak jak w poprzednich edycjach, wybrał opcję
połączenia na jednym stoisku o powierzchni 210 m2, rozwiązań
dla stałych odpadów miejskich oraz zaprezentowania
najnowocześniejszych propozycji dla dziecięcych placów zabaw. 

Na powierzchni 150m2 stoiska przeznaczonego dla odpadów,
Contenur wystawił nowe modele dla zbiórki o załadunku
bocznym o pojemności 3.200 i 2.200 litrów oraz swój system
"Bindogs” dla zbiórki psich odpadów. 

Contenur zaprezentował swój model o pojemności 2.200 litrów,
niedawno zainstalowany w mieście San Sebastian z systemem
kontroli dostępu, elektronicznym zamkiem oraz klapą otwieraną
przy pomocy elektronicznej karty zastępującej dawny klucz do
otwierania. Karty są personalizowane i pozwalają zarówno
urzędowi miasta jak i firmie usługowej uzyskać informację
dotyczącą używalności nowego systemu przez mieszkańców.  

Kontynuując na tej linii nowości, ekipa handlowa Contenur
zaprezentowała również system Bindogs z kontrolą użytkownika,
zainstalowany w miesiącu maju w mieście Guadalajara. Nowy kosz
Bindogs na psie odchody, posiada wdrożony system elektroniczny,
który pozwala na jego otwarcie przy pomocy karty identyfikującej
użytkownika. Dzięki sygnałowi emitowanemu przez kartę i
wysyłanemu do ośrodka zarządzania, uzyskuje się informację o
użyciu tego systemu przez mieszkańców. 

I Forum Zrównoważonych Rozwiązań Środowiskowych,
które odbyło się podczas targów, poruszyło aspekty
takie jak skuteczność i zrównoważony rozwój jako
podstawowe wyzwania z którymi stykają się miasta,
jakość życia w miastach, rola średnich ośrodków
miejskich, skuteczne zarządzaniem utrzymaniem
miasta oraz model miasta z punktu widzenia
urbanistyki i planowania. 

Na powierzchni przeznaczonej do zabaw dziecięcych, Contenur
miał okazję do zaprezentowania kilku modeli własnej produkcji o
unikatowym projekcie. Odwiedzający mogli zobaczyć grę w
formie wiatraka oraz wielki kosz do zainstalowania w strefach
sportowych i wypoczynkowych. 

Event o charakterze międzynarodowym dotyczący Urbanistyki i Ochrony Środowiska 
odbywający się od 11 do 13 czerwca w Madrycie.
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Contenur Polska na Poleko, edycja 2014

Verband Unternehmen e.V. (VKU) jest niemieckim zrzeszeniem urzędów miast i gmin, którego docelowym zadaniem jest dbanie o
dobro mieszkańców w materii środowiskowej. VKU zorganizowało trzy kongresy w niemieckich miastach Potsdam, Saarlouis i Goslar
w miesiącach wrześniu i październiku. 

Thomas Reeh, nasz dyrektor handlowy w Niemczech, miał okazję do wzięcia udziału w forum i wymiany wrażeń z uczestnikami
odnośnie ochrony środowiska, jakości i zrównoważonego rozwoju. Jednym z powracających tematów kongresu była możliwość
zainstalowania pojemnika na odpady organiczne na ulicach niemieckich miast. Ta frakcja nie została jeszcze powszechnie wdrożona.  

Stoisko Contenur w Poleko 2014.

Contenur UK otwiera nowe stoisko na targach w Birmingham

Contenur Niemcy bierze udział w kongresach regionalnych organizowanych
przez Verband kommunaler Unternehmen e.V 

Nowe stoisko firmy Contenur Uk na targach RWM w Birmingham.

RWM odbyły się w ubiegłym miesiącu wrześniu, w dniach 15, 16 
i 17 w angielskim mieście Birmingham. Targi są uważane za jeden
z najważniejszych eventów krajowych wyspecjalizowanym w
sektorze odpadów. 

W przeciągu trzech dni trwania targów, odbyły się seminaria na
których omawiano tematy i problemy zwyczajowe dla sektora.
Maszyny i wyposażenie, energie odnawialne i recykling.

Contenur UK zainstalował nowe stoisko, którego osobliwością
było to, że nasze pojemniki były utrzymywane przez obracającą
się ruletkę na jednej ze ścian naszego stoiska. Ponadto, klienci
mogli otrzymać szeroką informację dotyczącą naszej oferty
produktów i usług. Stoisko było obsługiwane przez ekipę
handlową Contenur Uk.

Nasz spółka zaprezentowała się raz jeszcze na Międzynarodowych Targach
Ochrony Środowiska Poleko, które odbyły się w ubiegłym miesiącu
październiku w dniach 14, 15, 16 i 17 w polskim mieście, Poznań.

Event zgromadził dużą liczbę wystawców pochodzących z sektorów
przetwarzania odpadów i wyposażenia miejskiego, energii odnawialnych i
recyklingu. 

Na powierzchni 100m2 stoiska, Contenur wystawił swoje rozwiązania dla
zbiórki odpadów przy pomocy załadunku bocznego, oprócz zaprezentowania
swoich głównych nowości w zbiórce odpadów, takich jak szczególny system
pojemników podziemnych wyprodukowanych z polietylenu o wysokiej
gęstości oraz systemu pojemników półpodziemnych. 
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Contenur Maroko jeszcze raz na Pollutec Maroc

Nasz oddział w Maroku wziął ponownie udział w targach Pollutec
Maroc, imprezie, która odbyła się w miesiącu październiku w
dniach 15, 16, 17 i 18. Z roku na rok targi stopniowo rosły i stały
się punktem odniesienia w północnej Afryce w sektorze energii,
wody i ochrony środowiska. 

Warto podkreślić duży profesjonalizm obecnej publiczności oraz
znaczący wzrost odwiedzających w stosunku do poprzedniej
edycji.  

Maroko, zarysowuje się jako jeden z krajów o największej
przyszłościowej projekcji na kontynencie afrykańskim. 

Nowa umowa w mieście Hatvan (Węgry)

Hatvan jest miastem należącym do hrabstwa Heves na Węgrzech, usytuowanym na wybrzeżu rzeki Zagyva, blisko gór Mátra, oraz
w odległości około 60 km na północny wschód od Budapesztu. 

Od ubiegłego miesiąca października, miasto węgierskie posiada nowe pojemniki rozdystrybuowane po całym mieście. Modele, jakie
zostały wprowadzone to pojemnik 120L w kolorze niebieskim, żółtym i brązowym oraz pojemnik 1.100 litrowy o płaskiej pokrywie
w kolorze zielonym przeznaczone do zbiórki odpadów stałych.

Contenur Polska wraz z naszym dystrybutorem na Węgrzech, Semicont, wzmacnia swoją pozycję na rynku węgierskim. 

Contenur Portugalia bierze udział w targach Ambiente Angola 

Targi Ambiente Angola, odbyły się w dniach od 5 do 8 czerwca w
Luanda, stolicy państwa afrykańskiego. Ambiente Angola, są
uważane za najważniejsze targi w kraju w temacie Ochrony
Środowiska i technologii. Ekipa Contenur Portugalia, po raz
pierwszy przemieściła się do kraju afrykańskiego w którym
zaprezentowała swoje rozwiązania dla zbiórki odpadów.

Obecność firmy Contenur na Ambiente Angola, jest częścią
strategii międzynarodowej ekspansji, wzrostu i zbliżenia się
do klienta, jaką spółka prowadzi od lat. Ponadto, nasz udział 
w imprezie stara się, choć w skromny sposób, przyczynić się 
do promocji stosunków handlowych pomiędzy Portugalią 
i Angolą.
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Pojemniki półpodziemne 

Contenur

Szanujące środowisko 

Pojemniki półpodziemne Contenur, zostały zaprojektowane w celu dostarczenia
wysokiej integracji z otoczeniem miejskim. Ułatwiają zdeponowanie,
magazynowanie i rozładunek jakiegokolwiek odpadu. Po ich zainstalowaniu, udaje
się odzyskać przestrzeń publiczną na ulicach miasta. Można je dostosować, są
ekologiczne i oferują długi okres używalności. 

Higieniczne
Skuteczne 
Bezpieczne

Odporne 
Stabilne 

Niedeformowane 

Dostępne dla wszystkich

Ciche

System oferujący wiele korzyści 
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