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PET, PE és karton bálák

A cégrôl röviden
A Solaris Trade Kft. PET (polietilén-tetraftalát),
PE (polietilén), PP (polipropilén) és papírhulladék
begyûjtése és értékesítése mellett import mû-
anyag termékek szórásával, szivacslapok felvágá-
sával és forgalmazásával foglalkozik. Hargita me-
gyében a legnagyobb mûanyaghulladék értéke-
sítô cég. Elsôségét a következô eszközökkel érte
el és tartja fenn: 2 présgép, 2 teherautó (3,5 ton-
nás), 2 haszongépjármû. 2004 szeptemberétôl
egy kézdivásárhelyi (Kovászna megye) munka-
ponttal bôvült a cég. A Solaris cégpolitikájának
és hétköznapjainak homlokterében az üzleti te-
vékenységen túl a beszállítók hulladékról/szemétrôl alkotott szemléletformálása, valamint a
szelektív hulladékgyûjtés fontosságának propagálása áll.

Fôbb környezetvédelmi intézkedések
2003-ban kezdte meg a hulladékbegyûjtést a
cég. Folyamatos klientúrabôvítéssel lehetôvé
vált az árukihordás összehangolása a hulladékbe-
szállítással. Ennek környezetgazdasági vonzata a
teherszállító autók racionális kihasználtsága, ami-
nek következménye az üzemanyag-felhasználás
csökkenése. Az autópark felújítása, bôvítése volt
a következô nagyobb horderejû intézkedés, ami-
nek vezérfonala a piaci követelmény mellett a
gazdaságosság volt. Beruházási szempontból kis
horderejû, de tudatformálási szempontból annál
nagyobb fontossággal bír a szelektív hulladék-
gyûjtés bevezetése az irodában. Tudatformáló
jelleggel a cég takarítási akciókat szervezett, tá-
mogatott, és a jövôben mindezt folytatni kívánja. A Kézdivásárhelyi munkapont létesítése is

jelentôsen lecsökkenti a szállításból adódó költsége-
ket. A begyûjtött, másodlagos nyersanyagként hasz-
nosítható hulladék visszaforgatása a termelési láncba
egyrészt közvetlenül a lokális környezetvédelemhez
kapcsolódik, azáltal, hogy az nem a lerakóba kerül,
másrészt közvetve a globális környezetvédelemhez,
a fenntartható energiaforrás használatához járul hoz-
zá. Folyamatban van a környezetközpontú irányítási
rendszer kiépítése.

Palackba zárt energia

Solaris Trade Kft.

A Solaris Trade Kft. telephelye

Gondosan rendszerezett és tárolt PET bálák

A szelektív hulladékgyûjtés
kicsiben is mûködik
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Környezeti és gazdasági hatások

A festôi szépségû Békás tavat idôrôl-idôre ellepik a PET palackok.
A több százezer palackot a Solaris dolgozói hétvégi, céges piknikkel összekötve halásszák össze

Mióta mûködik?

2004

2004

Az intézkedés
megnevezése

Üzemanyag-megtakarítás,
munkapont létesítése

Szelektív hulladékgyûjtés az
irodában

Környezeti javulás

178,6 tonna mûanyag hulladék be-
gyûjtése, 2 542,2 liter üzemanyag-
megtakarítás

42 kg mûanyag hulladék 110 kg
papírhulladék

Beruházás

Mûködési költség (éves)

Megtakarítás (éves)

Megtérülési idô

3,2 millió Ft

1,9 millió Ft

5,5 millió Ft

11 hónap

554 Ft

0 Ft

1 558 Ft

4 hónap




