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Stoisko firmy CONTENUR na ECOWASTE 
2018, widok z boku 

Stoisko firmy CONTENUR na targach ECOWASTE 2018

3 . Informacje 

CONTENUR, wyróżniający się uczestnik 
targów ECOWASTE 2018 
CONTENUR po raz pierwszy 
uczestniczył w tym słynnym 
wydarzeniu branżowym, 
odwiedzonym - jak podają 
organizatorzy - przez 32 000 
osób ze 170 krajów. 

Targi odbyły się w Abu Zabi, w dniach 
od 15 do 18 stycznia. Równolegle do 
tej dużej konferencji specjalistycznej 
odbywają się też kongresy International 
Water Summit (IWS) oraz World 
Future Energy Summit (WFES), co 
przyczyniło się do zgromadzenia 
w tych dniach w mieście głównych 
organów administracji kraju oraz 
firm i organizacji międzynarodowych 
działających na tym obszarze 
i mających duże znaczenie 
w wymienionych sektorach. 

CONTENUR zaprezentował się w 
czasie tegoż wydarzenia w sposób 
szczególny. Alberto Tuñón Villafañe, 
Menadżer ds. Eksportu w firmie 
CONTENUR, wziął aktywny udział w 
przebiegu konferencji, wygłaszając 
wykład zatytułowany “Innowacja i 
Smart Elements”, a także odbierając w 
imieniu przedsiębiorstwa nagrodę za 
udział w targach. “To wydarzenie ma 
kluczowe znaczenie dla nawiązania 
kontaktów z naszymi branżowymi 
partnerami oraz zaplanowania 
dalszych spotkań kontrolnych” - 

stwierdził przedstawiciel firmy. 

Obecność firmy CONTENUR w 
Abu Zabi jest potwierdzeniem jej 
zainteresowania Emiratami. Z tego 
też względu zaprezentowano tam 
najważniejsze produkty, takie jak 
model pojemnika do załadunku 
bocznego o pojemności 3200 litrów 
czy nowe rozwiązanie do załadunku 
dwustronnego, które zostało ostatnio 
wprowadzone na rynek (2Side 
System®). 

15, 16, 17, i 18  
stycznia Abu Zabi 



CONTENUR pracuje 
nad gospodarką 
cyrkularną 
Informacje o 
wprowadzeniu nowej 
marki na stronach 18 - 19. 

Innowacyjny udział CONTENUR w targach IFAT 
2018 
CONTENUR stawia na innowacyjne rozwiązania technologiczne 

CONTENUR zaprezentował swoje 
nowości na targach IFAT 2018 
w Monachium (Niemcy). Stoisko 
firmy odwiedziło ponad 50 różnych 
przedsiębiorstw z Niemiec oraz z 
innych krajów. 

CONTENUR wystawił swoje najważniejsze 
produkty, wśród nich nowy model pojemnika 
do załadunku bocznego 2200F z zamkiem 
elektronicznym oraz nowy model pojemnika 
do załadunku dwustronnego 2Side 
System®. 

IFAT w liczbach 

Ponad 141 000 odwiedzających 
specjalistów z ponad 160 krajów przybyło 
do Monachium w dniach 14 - 18 maja 
2018 r. (2016: 136.885 odwiedzających). 
Świadczy to przede wszystkim o 
wzroście znaczenia IFAT na arenie 
międzynarodowej. Największy wzrost 
wizyt dotyczył (w tej kolejności): Japonii, 
Rosji, Australii, Chin i Słowenii. W 
sumie 3.305 wystawców z 58 krajów 
zaprezentowało swe produkty i innowacje 
dla kwitnącego przemysłu związanego ze 
środowiskiem naturalnym. 

Dr Johannes F. Kirchhoff, Prezes 
Rady Doradców IFAT oraz Dyrektor 
Zarządzający Grupy KIRCHHOFF, doszedł 
do pozytywnego wnioski: “IFAT 2018 
jest kolejnym niezwykłym przykładem 
wspaniałej platformy dla przedsiębiorstw 
zajmujących się usuwaniem odpadów 
miejskich i firm prywatnych, a także dla 
firm wodociągowych, kanalizacyjnych, 
przemysłu gospodarki odpadami i 
surowcami”. 

Następne targi IFAT odbędą się w 
Monachium, w dniach od 4 do 8 maja 
2020 r. 

Stoisko firmy CONTENUR na targach IFAT 2018 

4 . Informacje 



Pokaz systemu odbierania pojemników do załadunku bocznego firmy CONTENUR. 

5 . Informacje 

Zbiórka 
odpadów 
odkryta na 
nowo  
przez Simpliciti, 
CONTENUR 
i Forez  
Bennes 
Environnement  
 
Dnia 5 kwietnia, w Paryżu, odbyła się 
I Konwencja Środowiskowa mająca na 
celu zwiększenie świadomości gmin 
i prywatnych podmiotów gospodarczych 
w zakresie odpowiedzialnej zbiórki 
odpadów. Simpliciti, CONTENUR i Forez 
Bennes Environnement opracowały 
zautomatyzowaną metodę zbiórki, 
bardziej czystą, bardziej bezpieczną 
i bardziej wydajną. Konwencja miała na 
celu pokazanie skuteczności tego 
nowego modelu zbiórki podczas licznych 
warsztatów pokazowych, w których 
wzięło udział ponad 130 związków gmin 
pochodzących z różnych części Francji 
(Bordeaux Métropole, Grand Lyon, 
Marseille Métropole, SICTOM Sud Allier, 
SIRTOM de Brives itd).  

 
Simpliciti i Forez Bennes 
Environnement, dwóch  
pierwszorzędnych 
sprzymierzeńców  
 
Simpliciti, dawniej Sabatier Géolocalisation, 
jest we Francji liderem pod względem edycji 
i komercjalizacji oprogramowania służącego 
rozwiązywaniu problemów środowiskowych. 
Natomiast Forez Bennes Environnement, 
dystrybutor włoskiej grupy Farid Industrie, 
zajmuje pozycję europejskiego lidera 
produkcji pojemników do odpadów 
domowych, specjalizującego się w 
rozwiązaniach z zakresu zbiórki 
zrobotyzowanej.  
 
Z pomocą firm CONTENUR i Forez Bennes 
Environnement, Simpliciti chce stopniowo 
wdrażać rozwiązania z zakresu sztucznej 
inteligencji na poszczególnych etapach 
procesu zbiórki odpadów.  
 
Maxime Girard, Dyrektor Handlowy 
CONTENUR Francja, twierdzi, że “nasza 
misja polega na upowszechnieniu zbiórki 
zrobotyzowanej pojemników o dużej 
pojemności (2200, 2400 i 3200 litrów), która 
funkcjonuje już w innych krajach. Francuskie 
związki gmin, dzięki podłączonym 
pojemnikom, zoptymalizują w ten sposób 
swe wydatki i będą mogły zaoferować 
mieszkańcom usługi wyższej jakości. Oprócz 
tego system ten jest bardziej czysty, bardziej 
wydajny i bardziej bezpieczny dla operatora 
znajdującego się wewnątrz pojazdu. 
Wszystko to bez konieczności 

modyfikowania dróg publicznych. Jest to 
innowacyjny system, jeśli chodzi o integrację 
urbanistyczną”.  
 
Bardzo kompletny program  
 
Po południu przedstawiono sześć 
warsztatów pokazowych, które służyły do 
praktycznego zastosowania rozwiązań 
przedstawionych w czasie porannej sesji. 
Zaproszeni mogli zobaczyć na własne oczy 
symulację zbiórki odpadów oraz przekonać 
się o wydajności nowego systemu.  
 
Skutki na rynku krajowym  
 
Ten innowacyjny proces zapewnia 30% 
oszczędności kosztów zbiórki odpadów. 
Dzięki zastosowaniu robotyzacji i 
komputeryzacji pozostawia w tyle tradycyjny 
system, który zazwyczaj wymagał trzech 
operatorów, zapewniając jednocześnie 
większe bezpieczeństwo w jednym z 
zawodów najbardziej narażonych na wypadki 
we Francji. “Nasze zadanie polega na 
zapewnieniu, aby system informacji i 
zarządzania wbudowany w każdy pojazd był 
skuteczny” - podkreśla Thibaud Dallara, 
odpowiedzialny za marketing w Simpliciti. 



W dniach 13, 14 i 15 czerwca odbyły się w Madrycie Międzynarodowe Targi 
Urbanistyki i Środowiska TECMA, które gościły także FORUM ŚRODOWISKA 
I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, FSMS 2018. Według źródeł organizatorów, 
w tym roku było 10 900 uczestników, z których 6% pochodziło z zagranicy, 
reprezentując 51 różnych krajów. Oznacza to, że to ważne spotkanie 
dotyczące zrównoważenia środowiskowego odbywające się w Hiszpanii, 
odnotowało wzrost rzędu 4,7% w stosunku do ostatniej edycji z 2016 r. 

Udział firmy CONTENUR w targach TECMA 2018 

6 . Informacje 

CONTENUR 
prezentuje 
na targach 
TECMA 
projekt 
CIRCLE®

CONTENUR, w swym niezłomnym 
zaangażowaniu na rzecz środowiska, 
zaprezentował nową markę CIRCLE® na 
targach TECMA 2018. 

Pomysł stoiska eksponowanego przez 
CONTENUR opiera się na trzech 
filarach: gospodarka obiegu zamkniętego 
(cyrkularna), zrównoważony rozwój oraz 
innowacja. Stoisko, o powierzchni 210 
m2, wyróżniało się swym innowacyjnym 
projektem oraz prezentacją produktów 
strategicznych dla przedsiębiorstwa, 

do których należą nowy model 
pojemnika do załadunku bocznego 
2200 z zamkiem EMZ, który 
pozwala na automatyczną emisję 
danych systemem GPRS w sposób 
zaprogramowany, oraz nowy pojemnik 
do załadunku dwustronnego 2Side 
System® z ogranicznikiem objętości 
odpadu. 

W strefie wystawienniczej 
zainstalowano elementy elektroniczne 
i cyfrowe zapewniające lepszy 

CONTENUR dzięki nowej 
stronie internetowej umacnia 
swą obecność online
CONTENUR dokonał całkowitego 
przeprojektowania strony 
internetowej w celu zaoferowania 
przestrzeni bardziej praktycznej, 
użytecznej i, przede wszystkim, 
zawierającej więcej informacji.

Wersja ta zawiera wiele nowych 
elementów i usprawnień, które obejmują 
w skrócie: 

Projekt zorientowany w 100% na 
użytkownika: Zwiększono użycie ikon 
i ilustracji, zaoferowano nowy układ 
informacji w niektórych działach oraz 
ułatwiono dostęp do najważniejszych 

informacji, stosując bezpośredni dostęp. 

Usprawnienie nawigacji: Postawiono na 
użyteczność w budowie strony, rozwijając 
i upraszczając dostęp do najczęściej 
odwiedzanych działów, które zawierają 
teraz więcej informacji. Zapewnia to 
prostszą i bardziej intuicyjną nawigację. 

Nowe treści: Zintensyfikowano tworzenie 
wartościowych treści za sprawą użycia 
filmów wideo i materiałów do pobrania, 
które ułatwią poznanie produktów i usług 
oferowanych przez firmę. 

Nowe technologie: Wprowadzono 
elementy pozwalające na wizualizację 

dostęp do informacji dotyczących 
demonstrowanych produktów i systemów. 

CONTENUR chciał także postawić na 
stoisko, które pozwoliłoby na bardziej 
bezpośredni kontakt z odwiedzającymi. 
Stąd też stworzono “strefę towarzyską”, 
która umożliwiła networking i stała się 
jednym z obowiązkowych punktów 
odwiedzin i zatrzymania się dla wszystkich 
klientów.

produktów takimi jakie są, z wszelkimi 
szczegółami, oraz na o wiele prostsze 
używanie strony. Jednocześnie 
pracowano nad stroną według 
koncepcji “Mobile first”, która pozwoli na 
dostarczenie użytkownikom informacji 
w pełni dostosowanych do używanego 
przez nich urządzenia podczas dostępu 
do strony. 

Nastawiona na rzeczywiste potrzeby 
użytkownika: Wszystkie nowości 
są wynikiem dogłębnego badania, 
przeprowadzonego wcześniej, które 
pozwoliło CONTENUR zaspokoić 
rzeczywiste potrzeby klientów. 



7 . Hiszpania 

Pilotażowe przedsięwzięcie w Saragossie 

Pojemniki 
CONTENUR do 
pilotażowego 
przedsięwzięcia 
w zakresie 
zbiórki materii 
organicznej w 
Saragossie

Urząd Miasta stolicy Aragonii prze-
prowadzi dwa projekty zbiórki odpadów 
organicznych: jeden, przy użyciu piątego 
pojemnika, stosując model C2200F firmy 
CONTENUR do odpadów organicznych z 
zamkiem, oraz drugi, “od drzwi do drzwi”. 

Prezydent Saragossy, Pedro Santisteve, 
oraz radny odpowiedzialny za usługi 
publiczne, Alberto Cubero, dnia 3 
maja zaprezentowali piąty pojemnik 
do selektywnej zbiórki odpadów 
organicznych oraz poinformowali 
o datach rozpoczęcia prób pilotażowych, 
które będą przeprowadzane w 
aragońskiej stolicy w roku 2018. 

Prezydent Saragossy podkreślił fakt, że 
projekt ten był jednym z zapowiadanych 
w pierwszej Debacie o Stanie Miasta 
w czasie obecnej kadencji. “Zbiórka 
selektywna jest obywatelskim 

“Znaczenie stopniowego zmniejszania 
wytwarzania odpadów przez nasze 

gospodarstwa domowe, głównie 
plastiku, a to oznacza zwrot ku innym 

formom konsumpcji”

obowiązkiem, w który wszyscy jako sąsiedzi 
musimy się zaangażować, dorzucając 
nasze ziarenko do ochrony środowiska”, 
wskazała głowa miasta. 

Ze swej strony, Alberto Cubero zaznaczył, 
że “w celu zmniejszenia liczby odpadów, 
czego wymagają od nas przepisy 
europejskie, oddzielanie odpadów 
organicznych do ich późniejszego 
kompostowania i wykorzystania ma 
kluczowe znaczenie”. Zwrócił jednak 
szczególną uwagę na “znaczenie 
stopniowego zmniejszania wytwarzania 
odpadów przez nasze gospodarstwa 
domowe, głównie plastiku, a to oznacza 
zwrot ku innym formom konsumpcji, gdzie 
kładzie się nacisk na produkty świeże i na 
wagę, a mniej na produkty pakowane”. 

Pilotażowe przedsięwzięcie 
Pilotażowy projekt zbiórki odpadów w 
systemie stosującym piąty pojemnik na  
zamek, który polega na dodaniu 
specjalnego pojemnika na odpady 
organiczne, będzie przeprowadzany w 
dzielnicy Actur. Obejmie on około 50.000 
mieszkańców. Odpady będą odbierane 
codziennie, a przystąpienie gospodarstw 
domowych do projektu jest dobrowolne. 



8 . Hiszpania 

CONTENUR rozpoczął dostawy 
pojemników w El Puerto de Santa María. 

Nowa umowa obejmuje wymianę 
ponad 230 koszy na śmieci oraz blisko 
1000 pojemników marki CONTENUR. 
Dokładnie chodzi o 702 pojemniki o 
pojemności 3200 litrów do załadunku 
bocznego; 355 pojemników o 
pojemności 2400 litrów; 100 pojemników 
240 litrowych do załadunku tylnego 
oraz 39 pojemników 1100 litrowych. 
W najbliższych miesiącach wraz w 
wszystkimi pojemnikami zainstalowane 
zostaną w sumie 204 polietylenowe 
kosze na śmieci o pojemności 50 litrów; 
4 kosze na śmieci 50 litrowe ze stali 

Wymiana 
pojemników i 
koszy na śmieci 
w El Puerto de 
Santa María

Pojemniki 3200 l i kosze na śmieci Milenium 80L 
zainstalowane w El Puerto de Santa María 

nierdzewnej; 7 koszy polietylenowych 80 
litrowych i 4 kosze na psie odchody. 

José Luis Bueno, radny z Wydziału 
Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju 
w Urzędzie Miasta w El Puerto de Santa 
María, podkreślił także, że oprócz całej 
tej wymiany wyposażenia przestrzeni 
miejskiej “obsługa będzie koncentrować 
się na wykorzystaniu nowych technologii, 
które ułatwią kontrolę i monitorowanie 
sprzątania i zbierania odpadów w czasie 
rzeczywistym, otwierając również kanały 
komunikacji z sąsiadami i partnerami 
społecznymi zaangażowanymi 
w prawidłowe funkcjonowanie tych 
ważnych dla obywateli usług”. 

Nowa umowa ma głównie na celu 
zapewnienie, aby „każda publiczna 
przestrzeń miejska, czy to drogi 
kołowe, czy też deptaki, place i 
osiedla, prezentowały optymalny 
poziom czystości, przyczyniając 
się do poprawy wizerunku miasta”, 
podkreślają osoby odpowiedzialne 
za miejskie usługi oczyszczania dróg 
i zbiórki odpadów w kadyksyjskim 
mieście. 



Pojemniki do załadunku bocznego, model F, w porcie Sestao

CONTENUR rozpoczyna dostawę 
pojemników w gminie Sestao 
 
Gmina Sestao oddała w ręce CONTENUR projekt wyposażenia ulic w ponad 
600 pojemników podzielonych na pięć frakcji: śmieci, opakowania lekkie, 
papier i tektura, szkło i odpady organiczne. 

Gmina stawia na łatwość użycia przez mieszkańców, wyposażając nowe 
pojemniki w akcesoria sprawiające, że są one dostępne dla wszystkich osób, 
bez względu na ich wiek czy warunki fizyczne. 

Pojemniki przeznaczone do frakcji organicznej będą posiadały zamek 
elektroniczny na kartę, ograniczając oraz personalizując dostęp do pojemnika. 
Dostawa pojemników rozpoczęła się w czerwcu.

Pojemnik do załadunku bocznego na odpady komunalne,  
model F - 3200 litrowy, zainstalowany w Jaén. 

9 . Hiszpania 

Nowe pojemniki 
do załadunku 
bocznego w 
Jaén

Pojemniki do załadunku bocznego firmy 
CONTENUR są produkowane przy użyciu 
energii w 100% odnawialnej, dlatego są 
bardziej zrównoważone i zmniejszają wpływ 
na środowisko.

Jaén powierzyło firmie CONTENUR 
wymianę swych pojemników, a 
mianowicie zakupiło pojemniki do 
załadunku bocznego o pojemności 3200 
litrów, które są większe, pozwalając 
tym samym na trzykrotne zwiększenie 
wydajności zbiórki odpadów. 

Ponadto, wszystkie pojemniki są 
obsługiwane przy użyciu pedału, co 
ułatwia wrzucanie odpadów osobom 
starszym i o ograniczonej sprawności 
ruchowej. 

Ponadto, Urząd Miasta i 
CONTENUR wprowadziły specjalną 
usługę, polegającą na codziennym 
umieszczaniu i usuwaniu 
pojemników, aby wyeliminować 
ręczną zbiórkę worków ze 
śmieciami w tej części miasta, gdzie 
przeważają wąskie uliczki. 



Konsorcjum FCC-Althenia oraz Urząd 
Miasta Chipiona wybrały pojemniki do 
załadunku bocznego firmy CONTENUR 
do wdrożenia nowego systemu zbiórki 
odpadów, który zastąpi obecny z 
załadunkiem tylnym. „Kiedy zostanie 
ustawione całe nowe wyposażenie, 
przystąpi się do usuwania starego”, 
poinformował pełnomocnik ds. 
oczyszczania dróg i zbiórki śmieci, 
Rafael Naval, który podkreślił także, że 
nowe pojemniki mieszczą 3200 i 2200 

centymetry sześcienne, a dzięki swej 
wydajności “przyczynią się do poprawy 
jakości życia mieszkańców i wizerunku 
miejscowości”. 

Z drugiej strony, pełnomocnik wezwał 
mieszkańców do zdania sobie sprawy 
z trudu, jaki zadaje sobie administracja, 
i zaangażowali się w odpowiedzialne 
korzystanie z oferowanych usług, 
ponieważ w przeciwnym wypadku 
osiągnięcie zamierzonego usprawnienia 
nie będzie możliwe. 

Na początku marca, Urząd Miasta Chipiona zaprezentował blisko 30 pojazdów 
i niemal 900 pojemników do załadunku bocznego wyprodukowanych przez 
CONTENUR, zainaugurowanych przez konsorcjum FCC-Althenia. W czasie 
uroczystości, która odbyła się w parku im. poety Miguela Hernándeza, 
burmistrz, Isabel Jurado, podkreśliła, że “władze gminne wypełniły 
swe zobowiązanie odnośnie do zainstalowania tego sprzętu, ale bez 
zaangażowania mieszkańców nie będzie możliwe osiągnięcie oczekiwanej 
poprawy”. W drugim kwartale roku kadyksyjskie miasto Chipiona rozpoczęło 
rozmieszczanie nowych pojemników firmy CONTENUR na swych ulicach.

Pojemniki do załadunku bocznego  
zainstalowane w Chipiona (Kadyks) 

10 . Hiszpania 

Prezentacja 
i oddanie 
nowych 
pojemników 
w Chipiona 
(Kadyks) 

Nowe pojemniki są w pełni dostępne dla 
wszystkich osób, bez względu na ich wiek 
czy warunki fizyczne. Łatwo się otwierają. 
Mniejszy pojemnik, o pojemności 2200 
litrów, jest wyposażony w dźwignię dla osób 
poruszających się na wózku, a większy - 
3200 litrowy - w pedał otwierający pokrywę. 

Przedłużeniu usług zbiórki odpadów i 
wymianie pojemników będzie towarzyszyć 
“ważna kampania uświadamiająca, która 
rozpocznie się w szkołach”, zaznaczyła 
pani burmistrz. 

 
“Nowe pojemniki do załadunku 
bocznego ze względu na 
swą efektywność przyczynią 
się do poprawy jakości życia 
mieszkańców oraz wizerunku 
miejscowości” 
tłumaczył Rafael Naval,  
pełnomocnik ds. oczyszczania dróg  
i zbiórki śmieci. 

Pojemnik 2200 litrowy, model asymetryczny 
zainstalowany w porcie w Chipiona (Kadyks) 



Pojemniki do załadunku bocznego zainstalowane w związku gmin l’Ouest Rhodanien (COR) 

11 . Francja 

Związek gmin l’Ouest Rhodanien (COR), 
położony na południu Francji, od marca jest 
wyposażony w pojemniki do załadunku bocznego 
marki CONTENUR, służące do przeprowadzenia 
zbiórki odpadów we wszystkich gminach 
wchodzących w skład tego związku. 

Zespół działu handlowego CONTENUR we 
Francji dokonał szczegółowej identyfikacji 
wszystkich tras zbiórki odpadów w tym rejonie i, 
z pomocą urzędów gmin, ustalił rozmieszczenie 
nowych punktów zbiorczych. 

Klient zamówił pojemności 2200 i 3200 litrów, 
zarówno w modelach symetrycznych, jak i 
asymetrycznych. Kontenery zostały dostarczone 
w wersji całkowicie dostosowanej do wymagań 
związku gmin. Są one oznaczone numerami, 
pasami odblaskowymi z przodu i z tyłu, 
naklejką informującą o zakazie parkowania, a 
na korpusie posiadają naklejki na zamówienie, 
które zawierają instrukcje dotyczące klasyfikacji 
wyrzucanych odpadów. 

Nowe pojemniki 
do załadunku 
bocznego 
w związku 
gmin l’Ouest 
Rhodanien 
(COR)

W czasie ostatnich czterech lat związek gmin l’Ouest Rhodanien (COR) 
ewoluował w kierunku bardziej efektywnego i bardziej odpowiedzialnego 
środowiskowo systemu zbiórki odpadów, stąd też system załadunku 
bocznego najlepiej wpisuje się w te zmiany, pozwalając na reorganizację 
punktów zbiórki, zaoszczędzenie czasu podczas zbiórki oraz ograniczenie 
ilości pojazdów na trasach, co oznacza zmniejszenie poziomu emisji CO2 i 
wpływu śladu węglowego, który taka działalność może wytwarzać.

Ewolucja jaka miała miejsce w ostatnich latach w zakresie systemu recyklingu w związku 
gmin l’Ouest Rhodanien (COR) 



Sables-d’Olonne, widok z lotu ptaka 

12 . Francja 

Nowa dostawa pojemników dla związku 
gmin Les Sables d’Olonne

Niemczech 

CONTENUR 
Deutschland 
wygrywa 
przetarg 
w powiecie 
Karlsruhe

Widok na pałac w Karlsruhe, Niemcy 

W kwietniu firma CONTENUR została 
wybrana w przetargu na dostawę 
i rozmieszczenie pojemników 
czterokołowych w związku gmin 
Les Sables d’Olonne, położonym w 
departamencie Wandea. Pod koniec 
lata, związek gmin, złożony z ponad 
24 tysięcy gospodarstw domowych, 
zostanie wyposażony w pojemniki do 
załadunku tylnego marki CONTENUR, 
przeznaczone do selektywnej zbiórki 
odpadów. 

Poprzez uzyskanie tego nowego 
zamówienia publicznego CONTENUR 
wzmacnia swą obecność handlową 
w zachodniej części Francji.

CONTENUR został wybrany w 
przetargu ogłoszonym w powiecie 
Karlsruhe. Miasto jest położone w 
południowo-zachodniej części Niemiec, 
jest stolicą regionu Baden i liczy około 
trzystu tysięcy mieszkańców. 

Po zeszłorocznym zrealizowaniu 
dostawy na pojemniki dwu i 
trzykołowe, CONTENUR Deutschland 
ponownie wygrał przetarg na dostawę 
pojemników o pojemności 80, 120, 
240 i 1100 litrów, które mają być 
rozmieszczone w głównych strefach 
powiatu. 

Wybrano pojemniki standardowe, z 
wyjątkiem pojemnika 1100 litrowe-
go z zakrzywioną pokrywą, który 
posiada dodatkowo drugą pokrywę 
ograniczającą objętość wrzucanego 
odpadu. 

Umowa została zawarta na dwa lata 
z możliwością przedłużenia o kolejne 
dwa. 



FIRMA LIDER 

Ponad 220.000 
egzemplarzy 
do załadunku 

bocznego 
sprzedanych od 

2002 roku 
Pokaz systemu zbiórki z załadunkiem bocznym w Singapurze 

13 . Azja 

Pierwsze egzemplarze do załadunku 
bocznego zainstalowane w Singapurze
Władze Singapuru są w trakcie 
przeprowadzania pilotażowego projektu 
z użyciem pojemników do załadunku 
bocznego, do którego wybrano model 
2200 litrowy marki CONTENUR. Po 
zakończeniu pilotażowej próby w 
pierwszej połowie 2018 roku i po analizie 
wykonalności projektu, rząd udzieli 
zezwolenia na używanie tego systemu 
zbiórki odpadów do recyklingu wszystkim 
przedsiębiorstwom zarządzającym 
odpadami w kraju. 

Próba pilotażowa jest przeprowadzana 
w regionie Ang Mo Kio, położonym 
w centrum miasta-państwa. Miejscowy 
rząd wybrał system załadunku bocznego, 
aby stawić czoła wyzwaniom w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju powstałym 
w związku z zarządzaniem odpadami 
w tym azjatyckim państwie, stąd też 
przewiduje się, że za kilka lat system ten 
będzie najpowszechniejszy, jeśli chodzi o 
zbiórkę odpadów stałych w Singapurze. 

Informacje zwrotne otrzymane po kilku 
miesiącach są bardzo pozytywne, co 
może przyczynić się do wdrożenia 
większej liczby egzemplarzy w najbliższej 
przyszłości. 

Pojemnik o pojemności 2200 L, model F, zainstalowany w Singapurze 



Odpowiedzialni z ramienia PT Groen na stoisku firmy CONTENUR podczas targów IFAT 2018 

System do 
załadunku  

tylnego 
kontenery podziemne 

14 . Azja 

PT Groen realizuje pierwszy pilotażowy projekt 
konteneryzacji w Indonezji, wykorzystując 
podziemne kontenery firmy CONTENUR 
CONTENUR wspólnie z 
przedsiębiorstwem PT Groen 
Indonesia pracuje nad pierwszym 
w kraju pilotażowym projektem 
konteneryzacji przy użyciu kontenerów 
podziemnych. Projekt pilotażowy 
obejmuje wdrożenie dwóch systemów 
kontenerów podziemnych typu 
SCT3, które zostaną zainstalowane 
w centrum indonezyjskiego miasta 
Surabaja. 

CONTENUR 
rozpoczyna 
działalność 
handlową 
w Indiach 
CONTENUR uzyskał pierwsze zamówienie 
na dostawę pojemników do załadunku 
tylnego do Indii. 
Republika Indii jest suwerennym państwem 
położonym w Azji Południowej, które 
licząc 1240 milionów mieszkańców plasuje 
się na drugim miejscu na świecie pod 
względem liczby ludności. Indie są republiką 
federalną złożoną z 29 stanów i 7 terytoriów 
związkowych, stanowiącą największą 
demokrację parlamentarną na świecie 
pod względem mieszkańców z prawem do 
głosowania, a także szóstą gospodarkę 
świata pod względem PKB nominalnego. 

Czas trwania projektu wyniesie jeden 
rok, a po określeniu jego wykonalności 
zainstalowanych zostanie więcej 
egzemplarzy w roku następnym. Surabaja 
to miasto indonezyjskie najbardziej 
wyczulone na kwestie gospodarki 
odpadami, dlatego chce być pionierem w 
systemach konteneryzacji i gospodarce 
odpadami. 

Poza poprawą wyglądu centralnych 
dzielnic miasta, jest to główny 
powód, dla którego wybrali kontenery 
podziemne. 

Systemy SCT firmy CONTENUR, 
które zostały skonstruowane z myślą 
o użytkowaniu w trudnych warunkach 
środowiskowych średnio przez okres 
15 lat, cechuje duża wytrzymałość i 
niskie koszty utrzymania. 

Dystrybutor, któremu dostarczono pojemniki na odpady komunalne, wybrał 
modele do załadunku tylnego o pojemności 120, 240, 360, 660 i 1100 litrów, 
i będzie je dostarczał w głównych zurbanizowanych strefach miasta Bombaj, 
a także pozostałych miast stanu Maharasztra oraz w stanach Gudźarat i 
Goa. 



Widok miasta Manila (Filipiny).

15 . Azja 

CONTENUR inicjuje działalność 
handlową na Filipinach 

CONTENUR rozpoczął swoją działalność handlową 
na Filipinach dostawą pojemników na odpady. Jest 
to kolejny etap strategii rozwoju w tym regionie, który 
posiada już swój oddział prowadzący działalność 
handlową w Singapurze, Malezji, Indonezji, Hong 
Kongu, na Tajwanie, w Birmie i Wietnamie. 

Republika Filipin to państwo wyspiarskie w 
południowo-wschodniej Azji, położone między Morzem 
Południowochińskim i Oceanem Spokojnym. Archipelag 
składa się z 7107 wysp, z których do głównych należą 
Luzon, Visayas i Mindanao. Ludność liczy łącznie 
102 milionów mieszkańców, co stanowi dwunaste 
miejsce na świecie pod względem liczby ludności. 
Zaliczany jest do państw niedawno uprzemysłowionych, 
a jego gospodarka odnotowuje stały wzrost w ciągu 
ostatnich dziesięcioleci. 

Na początek zostały wybrane pojemniki o pojemności 
120, 240 i 660 litrów, które zostaną rozmieszczone 
w centralnych dystryktach stolicy kraju, Manili. W 
późniejszym czasie obejmie to inne regiony kraju. 



16 . Wielka Brytania 

Osoby zaproszone i przedstawiciele podczas pokazu systemu kontenerów podziemnych 

CONTENUR UK wspiera 
APSE podczas pierwszego 
udziału w wydarzeniu na rynku 
podziemnej zbiórki odpadów w 
Wielkiej Brytanii 

W ubiegły piątek, 30 przedstawicieli 
spółek publicznych z całej Wielkiej 
Brytanii (w tym przedstawiciel 
Departamentu Środowiska, Żywności 
i Spraw Wiejskich) udało się do 
Cambridge, aby otrzymać więcej 
informacji o korzyściach płynących z 
podziemnej zbiórki odpadów i zobaczyć 
jak działa podnoszenie hydrauliczne 
oraz podnoszenie dźwigiem 
egzemplarzy podziemnych firmy 
CONTENUR. 

W ciągu dwóch ostatnich lat APSE 
prowadziła szerokie badanie, próbując 
znaleźć odpowiedź na pytanie, w 
jaki sposób systemy podziemne i 
innowacje technologiczne, takie jak 
czujniki poziomu napełnienia, mogą 
być pomocne dla władz w poprawianiu 

efektywności i skuteczności usług 
zbiórki odpadów domowych 
i komercyjnych. 

Paddy Knowles, z APSE, stwierdził, 
że „jak na pierwsze wydarzenie, nie 
mogło pójść lepiej” oraz że „wszystkie 
komentarze i reakcje były bardzo 
pozytywne“. 

CONTENUR UK jest dostawcą 
produktów do podziemnej zbiórki 
odpadów upoważnionym przez 
rząd miasta i dystryktu Cambridge i 
współpracował ściśle z władzami oraz 
deweloperem Countryside podczas 
instalacji nowych punktów recyklingu w 
mieście. 

CONTENUR UK 
uzyskał pierwsze 
zamówienie 
na dostawę 
pojemników 
dla Finchpalm 
Environmental 
w Watford 
(Hertfordshire) 
Przedsiębiorstwo Finchpalm 
Environmental, specjalizujące się 
w zbieraniu i usuwaniu odpadów w 
Londynie i okolicach, obdarzyło zaufaniem 
CONTENUR, powierzając mu realizację 
pierwszego zamówienia na pojemniki 
firmowe. 

Po debacie, przeprowadzonej wraz z firmą 
CONTENUR, dotyczącej wyboru pojemnika 
najbardziej odpowiedniego do jej potrzeb, 
Finchpalm Environmental wybrała pojemnik 
do załadunku tylnego o pojemności 660 
litrów w kolorze zielonym i z nadrukiem 
termicznym na korpusie, zawierającym białe 
logo firmy. Dostawę pierwszego zamówienia 
zrealizowano w maju. Oczekuję się realizacji 
drugiej dostawy począwszy od drugiej 
połowy roku, aby w dalszym ciągu wymieniać 
egzemplarze znajdujące się w lokalizacjach 
klientów firmy. 

Firma Finchpalm wymieniła „jakość produktu, 
relacje z miejscowym dyrektorem, jakość 
świadczonych usług oraz rekomendacje 
podobnych firm w okolicy”, jako główne 
powody wyboru CONTENUR UK Ltd na 
godnego zaufania dostawcę. 



17 . Czechy i Europa Wschodnia 

Pojemniki CONTENUR w kopalniach Ostrawy (Czechy). 

Dobry początek roku 
dla firmy CONTENUR w 
Czechach 

CONTENUR Czechy w dalszym ciągu 
rozwija się pod względem handlowym 
i nadal zwiększa się portfel klientów 
firmy w pierwszej połowie tego roku, i to 
znacząco. 

Oprócz tego, zdołano uzyskać 
zamówienie na nową dostawę do miasta 
Ostrawy, trzeciego pod względem 
znaczenia w kraju. Czeski klient, OZO 
Ostrava, jest jednym z największych 
miejskich przedsiębiorstw usługowych 
w kraju. Wybrał on pojemniki dwukołowe 
o pojemności 180 litrów w kolorze 
zielonym. 

Ponadto, zatrudniono asystentkę 
handlową w czeskim oddziale w celu 
wsparcia sieci handlowej i sprostania 
wymaganiom rynku. 

CONTENUR 
w dalszym ciągu 
umacnia się na 
pozycji lidera na 
Ukrainie 
CONTENUR ciągle zwiększa swą 
obecność handlową na Ukrainie poprzez 
dystrybucję nowej dostawy pojemników w 
Dniepropietrowsku, na wschodzie kraju. 
Wybranym modelem został ten sam, który 
dostarczono już pod koniec ubiegłego roku 
do miasta portowego Mariupolu. Chodzi o 
pojemnik do załadunku tylnego o pojemności 
1100 litrów, model standardowy koloru 
zielonego, z pokrywą otwieraną przy użyciu 
pedału. Pojemniki te będą rozprowadzane 
na głównych terenach zurbanizowanych w 
mieście.

CONTENUR 
rozpoczyna 
działalność 
handlową 
w Kazachstanie 
CONTENUR przygotowuje pierwszą 
dostawę pojemników do Kazachstanu. 
Lokalne przedsiębiorstwo zajmujące 
się zbiórką odpadów w Karagandzie, 
położonej w obszarze metropolitarnym 
Astany, stolicy kraju, złożyło pierwsze 
zamówienie na pojemniki dwu i 
czterokołowe w modelu standardowym. 
Większa część dostawy została wysłana 
z zakładu produkcyjnego w Getafe 
(Madryt), położonego w odległości ponad 
siedmiu tysięcy kilometrów od miasta 
docelowego. 



18 . Nowości 

CIRCLE® to pojęcie które łączy i określa strategię, 
pozycję, sposób działania, obowiązki i projekty w 
dziedzinie zrównoważenia środowiskowego firmy 
CONTENUR. 

To sposób, w jaki CONTENUR wychodzi naprzeciw 
aktualnym wymaganiom w zakresie gospodarki obiegu 
zamkniętego, recyklingu, rozwoju oraz tych wszystkich 
elementów, które odnoszą się do zaleceń Komisji 
Europejskiej w odniesieniu do konkretnych zagadnień 
i działań dotyczących zrównoważenia środowiskowego 
i recyklingu tworzyw sztucznych. 

CONTENUR pracuje nad gospodarką 
cyrkularną 
CONTENUR przekształca swą strategię z zamiarem uczynienia jej bardziej zrównoważoną, dążąc do rozwoju 
zaspokajającego aktualne potrzeby bez ograniczania możliwości przyszłych pokoleń. 

Z tym zamiarem powstała marka CIRCLE®, projekt, który włącza procesy produkcji stosowane w 
przedsiębiorstwie w model gospodarki cyrkularnej. 

Firma chce nadal przewodzić transformacji swego rynku, oferując produkty zrównoważone, o jak najmniejszym 
oddziaływaniu na środowisko oraz mogące zapewnić jej klientom 100% możliwości recyklingu na końcu 
cyklu życia. 

Czym jest CIRCLE®? 

100% 
gospodarki 
cyrkularnej

Cykl życia. Globalne ujęcie oddziaływania

EKOPROJEKTOWANIE = Projektowanie mające na celu zmniejszenie wpływu 
na środowisko, począwszy od produkcji po koniec zdolności użytkowej

Surowce  Proces 
produkcji 
Procesy 
pomocnicze

Użycie  
produktu

Cel koniec  
zdolności 
użytkowej



19 . Nowości 

Zobowiązania w zakresie CIRCLE®, 
krótko i średnioterminowe 

Komisja Europejska uruchomiła ostatnio, w 
styczniu 2018 r., Europejską strategię na rzecz 
tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu 
zamkniętym. 

W odpowiedzi na tę strategię, CONTENUR 
zdecydował się na opracowanie i podpisanie 
dobrowolnego zobowiązania, które zawiera trzy 
aspekty:

Produkt: W 2025 roku 60% materiału do produkcji pojemników będzie 
pochodzić z materiałów z recyklingu. 

Projekt: Certyfikat zgodności z normami ekoprojektowania produktów, 
zgodnie z normą UNE-EN ISO 14006 w 2019 r. 

Środowisko: Wdrożenie zaleceń programu Operation Clean Sweep 
(OCS) w celu zmniejszenia przedostawania się peletu do środowiska. 
Realizacja programu zostanie potwierdzona certyfikatem w 2019 r. 

Zwiększenie wydajności zasobów. Certyfikat zgodności z normami w 
zakresie zarządzania energią, zgodnie z UNE-EN ISO 50001 w 2019 r.

Na czym opiera się CIRCLE®? 

Użycie surowców 
wtórnych

Zobowiązanie do 
usunięcia i recyklingu 
na końcu użytkowania 

produktu

Konsumpcja, 
utylizacja, ponowna 

utylizacja

Zmniejszenie śladu 
węglowego

Energia w 100% 
odnawialna 

w fabryce w Getafe 
od roku 2016

EkoprojektowanieRecykling

Zapewnienie  
drugiego życia  

produktom



Zamek elektroniczny EMZ 
Umożliwia emisję danych w sposób 
automatyczny i zaprogramowany. 

20 . Nowości 

System z podwójną 
pokrywą do pojemników do 
załadunku tylnego 
CONTENUR zaprojektował nowy system z podwójną pokrywą do dwukołowych 
pojemników do załadunku tylnego, który ułatwia deponowanie odpadów 
użytkownikom. Podwójna pokrywa umożliwia użytkownikowi podejście do pojemnika 
zarówno z przodu, jak i z tyłu, co ułatwia wkładanie odpadów. 

Jest wyposażona w rączkę do zamykania umożliwiającą stałe zamknięcie 
pojemnika. Projekt zawiera unikatowy system izolacji dźwiękowej przy użyciu 
resorów, który zmniejsza hałas. 

Ten nowy dodatek jest dostępny w przypadku pojemników 180 i 240 litrowych.

Zamek EMZ do 
pojemników do załadunku 
bocznego i dwustronnego
CONTENUR przedstawia nowy 
model zamka elektronicznego 
niemieckiego producenta EMZ, 
służący do kontroli użytkowników. 
Taki model zamka umożliwia 
automatyczną emisję danych 
systemem GPRS w sposób 
zaprogramowany, co nie wymaga 
zbliżania się do pojemnika 
w celu pobrania informacji 
z generowanych rejestrów 
użycia, które są gromadzone w 
pojemniku. 

CONTENUR wybrał tego 
niemieckiego producenta ze 
względu na jego niezawodność 
i doświadczenie na rynku. Nowy 
dodatek jest dostępny w przypadku 
pojemników do załadunku 
bocznego i dwustronnego. 

Ogranicznik objętości 
odpadu do pojemników do 
załadunku dwustronnego 
CONTENUR opracował ogranicznik objętości do pojemników do załadunku 
dwustronnego o pojemności 2000 i 3600 litrów. To dodatkowe wyposażenie ogranicza 
wielkość wyrzucanego odpadu. 

Ogranicznikowi objętości zawsze towarzyszy zamek elektroniczny na kartę, co 
pozwala na rejestrowanie użytkowników korzystających z pojemnika, częstotliwości 
używania oraz ilości odpadów wytwarzanych przez każdego użytkownika.

Pojemnik do załadunku dwustronnego o pojemności 
2000 litrów z ogranicznikiem objętości 



Prace dostosowujące i utrzymaniowe na placach zabaw w Sestao i San Sebastián 

Usługi utrzymania koszy na śmieci  
w Vigo (Pontevedra). 

21 . Usługi 

CONTENUR w dalszym ciągu będzie 
zarządzać usługami utrzymania pojemników 
na odpady w mieście Vigo

CONTENUR, lider rozwiązań 
kompleksowych w zakresie 
pojemników na odpady, uzyskał 
kontrakt na utrzymanie i czyszczenie 
pojemników na frakcję mokrą, 
kontenerów podziemnych, pojemników 
na psie odchody i koszy na śmieci, w 
tym ich opróżnianie, w mieście Vigo. 

Nowy kontrakt został podpisany na 
okres dwóch lat, będąc kontynuacją 
poprzednich usług, które CONTENUR 
świadczy w tym mieście już od 16 lat. 

Wywiązanie się z przyznanego 
kontraktu będzie wymagało wymiany 
ponad połowy floty i oznaczać będzie 
włączenie najnowocześniejszych 

samochodów dostawczych z napędem 
elektrycznym oraz ciężarówek - myjni 
pojemników, zasilanych CNG, które 
będą miały wbudowane systemy 
kontroli GPS. 

Jednocześnie należy podkreślić, że 
CONTENUR utrzyma 100% swego 
specjalistycznego personelu, w 
niektórych przypadkach zwiększy 
częstotliwość czyszczenia w stosunku 
do wcześniej oferowanych usług 
oraz wyposaży istniejące w mieście 
pojemniki w innowacje technologiczne, 
instalując etykiety pozwalające na 
identyfikację parku kontenerów. 

Utrzymanie placów zabaw
CONTENUR potwierdza swą 
pozycję lidera na rynku, nie tylko pod 
względem produkcji wyrobów, ale 
także w dziedzinie świadczenia usług 
powiązanych, zwiększając liczbę 
miast, które powierzyły grupie serwis 
utrzymaniowy w ramach tych usług. 

CONTENUR okazał się zwycięzcą 
dwóch przetargów na świadczenie 
usług przeglądu i utrzymania placów 
zabaw w miastach Sestao, Getxo i San 

Sebastián. Kontrakty w zakresie 
utrzymania w Sestao i Getxo 
obejmują odpowiednio 25 i 45 
placów zabaw dla dzieci. Oba z nich 
zawarto na okres 2 lat z możliwością 
przedłużenia o 2 lata. 

W przypadku San Sebastián, poza 
utrzymaniem świadczone będą usługi 
kontroli uwzględnione w Normie 
UNE PL 1176-7:2008, polegające 

na przeprowadzaniu kontroli przez 
oględziny, kontroli funkcjonalnych i 
podstawowych, a także utrzymanie 
czystości miejsc i sprzętu, utrzymanie 
prewencyjne i naprawy. 

Kontrola dotyczy łącznie instalacji w 
152 parkach przez okres jednego roku 
(długość trwania umowy) z możliwością 
przedłużenia o kolejny rok. 



Renowacja i modernizacja przeprowadzona przez CONTENUR w parkach i na placach zabaw w Toledo 
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CONTENUR kończy modernizację 26 placów 
zabaw dla dzieci i przestrzeń “street workout” w 
Toledo
Radna odpowiedzialna za publiczne 
roboty i usługi środowiskowe w 
Urzędzie Miasta Toledo, Noelia de 
la Cruz, zapoznała się ostatnio z 
efektami modernizacji i renowacji 
dwóch placów zabaw i nowego obszaru 
“street workout” w parku El Crucero, 
w dzielnicy San Antón. 

De la Cruz przypomniała, że te 
działania, które objęły łącznie 27 
parków i placów zabaw w dzielnicach 
Polígono i Buenavista, “są kontynuacją 
prac przeprowadzonych w zeszłym 
roku, ponieważ wnioski o modernizację 
i renowację placów zabaw w mieście 
należą do głównych reklamacji 
zgłaszanych w Urzędzie Miasta”. 

W dzielnicy Buenavista CONTENUR 
przeprowadził adaptację miejsc 
rekreacyjnych w parkach Bélgica, 
Nara, Los Chopos, Aquisgrán i Atenas, 
a także na placach Vecinos i El 
Crucero. W ostatnim z wymienionych 
parków CONTENUR przeprowadził 
także modernizację dwóch stref w 
celu dostosowania ich do nowych 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
na placach zabaw, które określają 
środki bezpieczeństwa wymagane 
przy produkcji, instalacji, kontroli i 
utrzymaniu tych miejsc. 

Ponadto, przestrzeń “street workout” 
znajdująca się w parku El Crucero, 
przeznaczona do treningu ulicznego 
w ramach tej odmiany sportu powstałej 

w dzielnicy Brooklyn, także będzie 
utrzymywana przez CONTENUR. 

Renowacja i modernizacja parków 
i placów zabaw wpisuje się w Plan 
Inwestycji ogłoszony we wrześniu 
ubiegłego roku przez prezydenta miasta 
Toledo, panią Milagros Tolón, mający na 
celu ułatwienie życia mieszkańcom. 



Jared Arroyo 
Technik IT 

Dołączył do zespołu CONTENUR 
jako technik IT. Jared posiada dyplom 
inżyniera przemysłowego wydany przez 
Uniwersytet w Maladze. Pracował w 
różnych firmach jako konsultant baz 
danych w chmurze. W CONTENUR 
będzie zajmował się ulepszaniem 
i utrzymaniem systemu CRM oraz 
wsparciem technicznym użytkowników. 

Santiago 
Pérez Alonso 
Technik ds. badań 
i rozwoju 

Dołączył do grupy CONTENUR 
jako technik w dziale rozwoju. 
Santiago posiada dyplom inżyniera 
wzornictwa przemysłowego i rozwoju 
produktu wydany przez Uniwersytet 
Politechniczny w Madrycie i ukończył 
studia podyplomowe z inżynierii 
wzornictwa przemysłowego. 

Edyta Zgłobica 
Asystent handlowy 

Została zatrudniona w CONTENUR 
Polska jako asystent handlowy 
na rynku Europy Wschodniej i 
Niemiec. Edyta jest magistrem 
filologii germańskiej i posiada duże 
doświadczenia jako asystent dyrekcji. 

Arturo Alonso 
Dyrektor handlowy Region 
centralny 

Dołączył do firmy CONTENUR jako 
dyrektor regionalny na obszar środkowej 
Hiszpanii. Arturo posiada dyplom inżyniera 
leśnictwa wydany przez Uniwersytet 
Politechniczny w Madrycie. Posiada 
duże doświadczenie na stanowisku 
dyrektora handlowego, na którym 
zajmował się zarządzaniem klientami, 
przygotowywaniem ofert, raportami 
handlowymi i odpowiadaniem za sprzedaż. 

Maria del Mar 
Cerrillo Valverde 
Asystent kontrolera 

Dołączyła do grupy CONTENUR jako 
asystent kontrolera. Maria del Mar jest 
magistrem ekonomii oraz ukończyła 
studia podyplomowe w tej specjalności na 
Uniwersytecie Complutense w Madrycie. 
Swoje doświadczenie zawodowe zebrała 
częściowo w firmach zagranicznych i 
dużych koncernach międzynarodowych. 

Bernadeta Kieszek 
Asystent handlowy 

Dołączyła do grupy CONTENUR jako 
asystent handlowy w Polsce. Bernadeta 
ukończyła studia w specjalności 
asystenta dyrekcji i marketingu. Posiada 
doświadczenie jako opiekun klienta i w 
marketingu. 
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Alejandro 
Lópezuazo 
Inżynier procesu 

Dołączył do CONTENUR jako inżynier 
procesów. Alejandro posiada dyplom 
inżyniera przemysłowego wydany 
przez Uniwersytet w Valladolid. Ma 
ponad 12-letnie doświadczenie w 
różnych sektorach przemysłu, takich 
jak aeronautyka czy metalurgia 
aluminium. 

Kelsie Greatorex 
Asystent handlowy 

Dołączyła do Grupy CONTENUR 
jako asystent handlowy regionu 
południowego i centralnego UK. Kelsie 
posiada dwuletnie doświadczenie w 
dziale handlowym, obsługi klientów i 
doradztwa. 

Ana Ruíz León 
Technik ds. marketingu 

Została zatrudniona w CONTENUR 
jako technik ds. marketingu i 
komunikacji. Ana jest absolwentką 
dziennikarstwa i ukończyła studia 
podyplomowe z zarządzania 
komunikacją i marketingu cyfrowego. 
Pracowała w korporacjach 
międzynarodowych z sektora 
odpadów, wód i energii. 

Nowi członkowie zespołu
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Maria del Carmen  
Calderón Márquez 
Kierownik ds. jakości 

Dołączyła do CONTENUR jako kierownik ds. 
jakości w dziale systemów podziemnych. Posiada 
dyplom magistra ochrony środowiska wydany 
przez Uniwersytet w Kordobie i ponad pięcioletnie 
doświadczenie na podobnych stanowiskach, na 
których zajmowała się utrzymaniem systemu jakości, 
reklamacjami klientów i dostawców oraz kontrolą 
podwykonawców. 

Sebastián  
Sandoval Duque 
Technik ds. badań i rozwoju 

Został zatrudniony w grupie CONTENUR jako inżynier 
wzornictwa przemysłowego w dziale rozwoju. Posiada 
dyplom inżyniera wzornictwa przemysłowego i rozwoju 
produktu wydany przez Uniwersytet Politechniczny 
w Madrycie i ukończył studia podyplomowe w 
dziedzinie ilustracji cyfrowej w Szkole Rysunku 
Zawodowego. Rozwijał swą karierę zawodową jako 
twórca i grafik, pracując jako ilustrator 2D i inżynier w 
kilku projektach reklamowych i wizerunkowych. 

Martina Nedbalova 
Asystent handlowy 
Czechy i Słowacja 

Została zatrudniona w Grupie CONTENUR jako 
asystent handlowy na rynku słowackim i czeskim. 
Martina ukończyła studia w zakresie handlu 
zagranicznego i posiada ponad dziesięcioletnie 
doświadczenie w dziale handlowym. 

Katarzyna Otfinowska 
Asystent logistyki 

Dołączyła do CONTENUR Polska jako asystent 
logistyki. Ukończyła studia w dziedzinie dystrybucji 
i logistyki handlowej. Posiada ponad trzyletnie 
doświadczenie w pracach z zakresu odbioru dostaw 
materiałów i akcesoriów, przygotowywania zleceń 
produkcyjnych oraz nadzoru nad prawidłową 
realizacją zamówień. 

Krystel Taupin 
Dyrektor handlowy 

Dołączyła do CONTENUR Francja jako dyrektor 
handlowy na region Paryża. Krystel posiada 
licencjat w zakresie językoznawstwa oraz dyplom 
MBA Executive wydany przez Międzynarodową 
Szkołę Biznesu EPSCI-ESSEC. Pracowała na tym 
obszarze przez ponad 20 lat jako opiekun klienta we 
francuskiej grupie Plastic Omnium. 

Claire Lavin 
Asystent handlowy 
CONTENUR UK 

Dołączyła do firmy CONTENUR jako asystent 
handlowy na rynku brytyjskim. Claire jest magistrem 
nauk politycznych i języków europejskich i posiada 
ponad 25 lat doświadczenia w obsłudze klienta i 
eksporcie. 
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