> O Firmie

Firma Usługowo-Handlowa „EKO - TOP” Sp. z o.o. powstała w 1995 roku w celu zapewnienia właściwej gospodarki
odpadami, zgodnie z misją realizowaną pod hasłem: WSPÓLNIE CHROŃMY ŚRODOWISKO. Współzałożycielami spółki były
WSK „PZL - Rzeszów” S.A., „ZELMER Rzeszów” S.A. oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.
Od początku swojej działalności Spółka dokłada należytej staranności aby stosowane przez nią metody i sposoby
zagospodarowania odpadów odpowiadały rygorystycznym normom ochrony środowiska, wymaganiom kontrahentów jak
i zapewniały bezpieczeństwo mieszkańcom okolicznych osiedli.
Dzięki inwestycjom „EKO - TOP” Sp. z o.o. oraz stałemu poszerzaniu przedmiotu działalności firma stała się stabilnym
i wiarygodnym partnerem dla swoich klientów:
> Inwestycje „EKO-TOP” Sp. z o.o.


rok 2000 – EKO-TOP Sp. z o.o. uruchomił pierwszą instalację do termicznego przekształcania odpadów
przemysłowych (w tym niebezpiecznych), medycznych i weterynaryjnych w Rzeszowie



rok 2003 – otwarto oddział firmy w Warszawie



rok 2007 – rozpoczęto eksploatację spalarni odpadów medycznych w Łodzi



rok 2008 – rozpoczęła pracę kolejna spalarnia odpadów medycznych w Opolu



rok 2009 – EKO-TOP Sp. z o.o. rozpoczął działalność związaną z obrotem i unieszkodliwianiem wyrobów i technologii
o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym



rok 2012 – rozpoczęto działalność w zakresie produkcji paliwa alternatywnego

W listopadzie 2012 roku w wyniku publicznej oferty sprzedaży przeprowadzonej przez dotychczasowych właścicieli 100%
udziałów w Firmie Usługowo-Handlowej „EKO - TOP” Sp. z o.o. nabyła firma REMONDIS Medison Sp. z o.o., specjalizująca
się w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych. REMONDIS Medison Sp. z o.o. stanowi
część międzynarodowej grupy REMONDIS prowadzącej działalność w 25 krajach świata, świadczącej usługi w zakresie
gospodarki wodnej i recyclingu dla ponad 20 mln ludzi.
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Wspólnie chrońmy środowisko
Unieszkodliwienie odpadów przemysłowych i medycznych

>

www.eko-top.pl

> Zakres usług

Zakres usług świadczonych przez Firmę Usługowo-Handlową „EKO - TOP” Sp. z o.o. obejmuje:










odbiór i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych,
odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych, unieszkodliwianych poprzez termiczną utylizację (Instalacje
w Rzeszowie, Łodzi i Opolu),
odbiór odpadów do produkcji paliwa alternatywnego i jego produkcja we własnych instalacjach,
odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest,
zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych od mieszkańców
gmin organizowanych w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego,
transport odpadów specjalistycznymi samochodami dostosowanymi do potrzeb kontrahentów jak
i charakterystyki odpadów,
niszczenie dokumentacji medycznej,
sprzedaż specjalistycznych opakowań,
usługi doradcze w zakresie gospodarki odpadami.

> Działalność edukacyjna

Działalność „EKO-TOP” Sp. z o.o. obejmuje również przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu ochrony środowiska oraz promocji
zbiórki odpadów i recyclingu surowców wtórnych wśród najmłodszych.
Kolejny rok wspieramy akcję Związku Międzygminnego „Wisłok” pt. „Przybysz z Planety Weee” skierowaną do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów, mającą na celu kształtowanie świadomości młodzieży na temat ochrony środowiska
naturalnego.
Zadaniem uczniów w kolejnych edycjach konkursu jest zorganizowanie na terenie szkół zbiórki odpadów Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego oraz skonstruowanie ze zgromadzonych odpadów dowolnej postaci.
W ramach udziału w powyższym przedsięwzięciu „EKO-TOP” Sp. z o.o. zapewnia obsługę logistyczną uczestników konkursu
(odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów) oraz jest fundatorem nagród dla konstruktorów najciekawszych rzeźb.

> System opakowań
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów proponujemy sprzedaż atestowanych pojemników i opakowań do
gromadzenia i transportu odpadów. Dysponujemy opakowaniami przystosowanymi do wszystkich rodzajów odpadów.
Oferowane opakowania odznaczają się wysoką jakością zapewniającą największe bezpieczeństwo naszych klientów.
W ciągłej ofercie posiadamy:







>

worki i pojemniki przeznaczone na zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne,
konfiskatory na przeterminowane leki,
pojemniki na odpady ciekłe,
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,
pojemniki mobilne 2 i 4 –kołowe,
inne specjalistyczne pojemniki.

Opakowania na odpady medyczne i weterynaryjne

Plastikowe pojemniki jednorazowego użytku

poj. 0.7 litra

poj. 1 litr

poj. 2 litry

poj. 3.5 litra

poj. 5 litrów

poj. 10 litrów

poj. 20 litrów

poj. 30 litrów

Kartonowe pojemniki
jednorazowego użytku
Pojemności: od 7,5 do 70 litrów

Worki foliowe
Pojemność:
od 30 litrów
do 120 litrów

poj. 60 litrów

