Váš partner pro udržitelnost

Ušetříme vám náklady díky optimalizaci
výroby, využitím odpadů a zavedením
nových technologií

Přínosy spolupráce
Jsme skupina firem, která zajistí vstupní analýzu a navrhne individuální řešení.
Výsledkem jsou ekonomicky efektivnějších postupy, u kterých velmi často zavádíme
zcela nové technologie výroby nebo zpracování odpadů. Obdržíte od nás konkrétní
výstupy s návratností investice a další přidané hodnoty v oblasti udržitelnosti.

Ekonomický přínos z využití
odpadů a materiálů

Zvýšení smysluplnosti
práce a angažovanosti
zaměstnanců

Pozitivní
vnímání firmy

Konkurenceschopnost

Projekty přinášející
pozitivní PR s reálnými
dopady
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Technologie pro materiálové využití odpadních
plastů pro výrobu betonových prefabrikátů
Technologie materiálově využívá více
druhové odpadní termoplasty a za pomocí
vhodných plniv a příměsí je přeměňuje v
dekorativní a stavební dílce z
inovativního kompozitního materiálu polymerního betonu.

Technologie pro bezkontaktní přenos
energie do rotačních systémů
Technologie bezdrátového přenosu pro systémy,
kde nelze jednoduše odečítat informace ze
stroje, který má rotační části. Oproti
současným řešením tato technologie navíc
odečítá hodnoty přesněji.

Rekultivace a sanace
ekologických zátěží
Zpracování starých skládek a ekologických
zátěží, spočívá v aplikaci přírodních
mikroorganismů a enzymů, které zásadně
urychlují rozkladný proces organických
látek.
Po aplikaci této metody je možno prostor
dále využívat. Veškeré používané enzymy jsou
mezinárodně certifikovány jako ekologické.

Recyklace rozpouštědel
Znečištěné odpadní rozpouštědlo je na základě
rozdílných teplot varu odděleno od nežádoucích
odpadů a následně zpět ochlazeno (zkapalněno).
Vzniklé recyklované rozpouštědlo je následně
možné opětovně využít pro účely výroby, nebo
distribuovat dále. Výtěžnost metody je závislá
na stupni znečištění vstupního materiálu,
nicméně je možno dosáhnout až 97 % účinnosti
metody.

Case study
 spotřeba ředidla: 110 tun / rok,
 cena za svoz tohoto odpadu: 165.000 Kč,
 nákupní cena nového ředidla 280 Kč / l,
 nákupní cena recyklovaného ředidla 200 Kč / l (svoz zdarma),

celková finanční úspora / rok: 8.965.000 Kč,

 pozitivní dopad na životní prostředí.

 k dispozici desítky patentovaných technologií, které vám
individuálně vybereme,
 zajistíme financování,

 nalezneme pro vás zcela novou technologii,
 up-cycling nové začátky pro vaše odpady: www.navzdory.com

Těšíme se na spolupráci.

JAKUB MASTÍK
+420 724 278 550 | JAKUB@NAVZDORY.COM

