Zajmiemy się segregacją
oleju za Ciebie
Oferujemy odbiór segregowanych zużytych olejów
jadalnych od mieszkańców. Cała usługa leży po naszej
stronie - od rozmieszczenia pojemników na odpady,
przez ich regularny odbiór, po prowadzenie kampanii
informacyjnych dla mieszkańców.

Jakie formy wsparcia oferuje Trafin Oil?
Z powodzeniem uczymy mieszkańców, jak prawidłowo segregować oleje jadalne.
Tłumaczymy również, jak przebiega proces recyklingu zużytego oleju i w jaki sposób
wpływa on na obniżenie poziomu emisji CO 2.
Na naszej stronie internetowej www.segregujolej.pl znajdziesz wszystkie potrzebne
informacje dotyczące segregacji oleju,a także interaktywną mapę z lokalizacją
pojemników oraz wskazówkami dojazdu do najbliższego z nich.
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Dlaczego warto z nami współpracować?
Możesz polegać na naszym doświadczeniu i technologii. Poddajemy recyklingowi
każdy rodzaj oleju jadalnego, otrzymując surowiec, który może zostać ponownie
użyty w przemyśle. Zajmiemy się segregacją zużytego oleju, który dzięki nam nie
trafi do miejskich odpadów, kanalizacji czy ścieków.
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Jesteśmy rzetelną firmą z wieloletnim doświadczeniem.
Zajmujemy się zużytym olejem jadalnym, który stanowi nasze
główne źródło utrzymania.
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Nasze pojemniki nigdy się nie przepełnią.
Olej odbieramy regularnie, z częstotliwością od 1xna kwartał do 1x
na tydzień. Dzięki dopracowanemu systemowi logistycznemu, na czas
opróżnimy każdy pojemnik.
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Będziemy uczyć mieszkańców, jak prawidłowo segregować
olej i dlaczego ma to sens.
Przygotowaliśmy dla mieszkańców szereg materiałów informacyjnych
w formie elektronicznej i papierowej, a także stronę internetową. Przy okazji
imprez lokalnych i regionalnych oraz wydarzeń kulturalnych chętnie zaprosimy Was do naszego stoiska informacyjnego.
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Oszczędzamy finanse gmin.
Z powodzeniem uczymy mieszkańców zasad segregacji olejów jadalnych.
Odnosząc sukcesy,działamy z jeszcze większym zapałem.
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Obniżymy koszty zagospodarowania odpadów.
Zwiększamy ilość segregowanych odpadów komunalnych. Olej z gospodarstw domowych często trafia do kanalizacji lub do koszana śmieci,
ponieważ mieszkańcy nie wiedzą, że może on stać się surowcem wtórnym.
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Pomożemy w prowadzeniu dokumentacji.
Będziemy prowadzić dokładne rejestry i statystyki dotyczące odbiorów zużytego
oleju.Zebrane dane będą dostępne dla Ciebie w dowolnym momencie. Razem
realnie ocenimy skuteczność naszych działań.

Komunikujemy
się z mieszkańcami
Posiadamy atrakcyjne graficznie materiały marketingowe,
które przypadną do gustu każdemu z nas. Stworzyliśmy
również serię broszur, które uświadomią mieszkańcom
w jaki sposób prawidłowo segregować oleje oraz dlaczego
warto to robić.

Jesteśmy ekspertami w przetwarzaniu
zużytych olejów jadalnych
Jesteśmy firmą z tradycjami, działającą na polskim rynku
od 2009 roku. Odbieramy zużyty olej z lokali gastronomicznych
oraz od mieszkańców korzystających z pojemników przeznaczonych do segregacji olejów. Poddajemy recyklingowi każdy
olej jadalny, otrzymując surowiec, który może zostać ponownie
użyty w przemyśle. W ten sposób olej wykorzystywany jest
dwukrotnie. Pozyskany z odpadów olej jadalny stanowi m.in.
składnik biopaliw drugiej generacji lub pochodzącego w 100%
z recyklingu paliwa lotniczego.
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Segreguj z nami oleje jadalne
Czy chcesz, abyśmy również zadbali o Twój olej? Chcesz
zwiększyć udział segregowanego oleju w Twojej gminie?
A może potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się
bezpośrednio z naszym przedstawicielem:

Dominika Lasotová

+48 661 117 187

info@segregujolej.pl

Kto już z nami segreguje? Co się dzieje z olejem poddanym
segregacji i dlaczego to wszystko ma sens? Więcej informacji
na www.segregujolej.pl
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