Bemutatkozik a GREENPRO Környezetvédelmi Zrt!

Az LTV Trans Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt.
2016. április 4-től GREENPRO Környezetvédelmi Zrt.
néven folytatja tevékenységét.
A GREENPRO Zrt. célkitűzése, hogy környezettudatos megoldásaival és minősített szolgáltatásaival
biztosítsa a fenntartható fejlődést, egyben a legmagasabb szinten kezelje a partneri igényeket.
Tisztítunk, karbantartunk, elszállítunk, illetve a körkörös gazdaság támogatójaként a begyűjtött
hulladékokból évente több ezer tonnányi alapanyagot szállítunk biogáz célú
hasznosításra, ezzel is segítve a megújuló energiaforrások térnyerését.

Elérhetőségeink
GREENPRO Környezetvédelmi Zrt.
2440 Százhalombatta, Ipari Park, Fuvaros u. 3.
Telefonszám: 06-23-540-358
E-mail: info@greenpro.hu
Tudjon meg többet a névváltásról itt: www.greenpro.hu

„Nevünk megváltozott,
törekvésünk
a fenntarthatóságért nem.„

Simon Anita
vezérigazgató
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Zsír- és olajfogó berendezéssel kapcsolatos szolgáltatások
A környezet- és vízvédelmi előírások miatt ma kötelező minden olyan területen

az olajfogó berendezések telepítése, ahol gépjárműparkoló, autómosó, szerviz stb. kerül
kialakításra, ugyanis a csapadék a mosó-parkoló felületekről olajos szennyeződést moshat a talajba,
illetve csatornahálózatba, amely környezetszennyezést okoz.

a zsírleválasztó, zsírfogó műtárgyak beépítése, ahol konyha működik, vagy húsrészleget
üzemeltetnek, illetve élelmiszer előkészítés, gyártás, kiszerelés történik. A műtárgy az itt képződő
zsírokat, keményítőket és egyéb szilárd állapotú anyagokat választja le.

Műtárgy értékesítéssel is foglalkozunk, árajánlatért keressen minket elérhetőségeinken.

SZAKMAI TIPP: A zsír-, olaj- és iszapfogó kapacitása egyre csökken, ahogy távolodunk a tisztítás időpontjától.
Nagyon fontos a jól megválasztott műtárgy kiválasztása, hiszen az alulméretezett berendezés jelentősen
megnövelheti a szükséges tisztítások számát és csökkenti a hatékonyságot.

Állati eredetű melléktermék szállítása és kezelése
Egyik fő profilunk különféle állati eredetű melléktermékek – tejipari melléktermék
(tej, tejkészítmény), húsipari melléktermékek (hús, húskészítmények) – 240 literes műanyag
tárolóedényekben történő elszállítása, melyeket kereskedelmi okokból vagy egyéb hibákból
kifolyólag kivontak, leselejteztek, vagy nem hoztak kereskedelmi forgalomba.
Speciális, konténeres gépjárművünkkel egyszerre nagy mennyiségű, akár 32 m3 állati eredetű
mellékterméket is el tudunk szállítani, így téve gazdaságosabbá a szolgáltatást.
Munkánkat országszerte, a hatályos jogszabályok előírásait betartva végezzük. Referenciáink közé
tartoznak a legnagyobb magyarországi áruházláncok.

A begyűjtött állati melléktermékek és szerves hulladékok 100%-ban biogáz üzemek
alapanyagaként kerül hasznosításra, amelyből megújuló villamos- és hőenergia nyerhető.

SZAKMAI SZÓTÁR: Állati mellékterméknek számít a 1069/2009/EK rendelet alapján az állatok teljes teste vagy
testrészei, állati eredetű termékek, vagy más állatokból nyert termékek, amelyeket nem emberi fogyasztásra szántak.

Csatornatisztítás, duguláselhárítás
Mindenhol kellemetlenséget és egyben égető problémát okozhat a szenny- és csapadékvíz
csatornarendszerekben történő dugulása. Ilyenkor a legfontosabb a gyors reagálás, a hiba okának
feltérképezése, elhárítása, a csatornatisztítás, a dugulás mielőbbi megszüntetése.
Országos jelleggel vállaljuk üzemi területek csapadék- és szennyvízcsatornáinak tisztítását,
amellyel megelőzhető a dugulások kialakulása.

Csapadékvíz és szennyvízátemelő tisztítás és karbantartás
A szennyvízátemelő berendezéseket a szennyvíz keletkezési helye és a közcsatorna közti
szintkülönbség leküzdésére használják, ha a keletkezés helyén a szennyvizet a megfelelő elfolyás
érdekében magasabbra kell emelni. A műtárgyak ezáltal a szennyvíz közcsatornából történő
visszatorlódásától is megvédik az épületeket.
Kiváló referenciákkal rendelkezünk a nagyméretű, közüzemi vagy ipari csapadék-, illetve
szennyvízátemelők tisztítása és karbantartása terén.

SZAKMAI TIPP: A műtárgyak rendszeres, időközönkénti tisztítása, javítása, ellenőrzése, karbantartása
elengedhetetlen az átemelő műtárgyak meghibásodásának elkerülése, valamint az optimális működés érdekében.

Egyéb szolgáltatások
Akkreditált mérések lebonyolítása
Környezetvédelmi alapállapot vizsgálat elvégzése, helyszíni talaj és talajvíz akkreditált mintavétel
(kézi, illetve gépi fúrással), akkreditált laboratóriumi vizsgálat, szakvélemény készítése, olaj- és
zsírfogó berendezés hatásfok vizsgálat, vízjogi üzemeltetési engedély beszerzésének lebonyolítása,
környezetvédelmi hatástanulmány készítése, szakértői tevékenység.
Hulladék- és melléktermék bevallás készítése
Ügyfeleink, partnereink részére minden évben segítséget nyújtunk a képződött és általunk elszállításra
került hulladékok, melléktermékek problémamentes bevallásához, a hatóságoknak történő
adatszolgáltatáshoz.
Veszélyes hulladékok begyűjtése, átvétele, elszállítása, ártalmatlanítása, kezelése
Veszélyes hulladéknak minősül minden olyan anyagot vagy összetevőt tartalmazó hulladék, amely
eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent. Veszélyes
hulladék kezelésekor különös gonddal kell eljárni, főleg ha ADR hatálya alá tartozó hulladékot szállítunk.
Kiemelt fontosságú a hivatalos engedélyek megléte, amelyekkel a GREENPRO Zrt. rendelkezik.

SZAKMAI TIPP: Minden olyan esetben, ha egy hulladékról nem tudjuk, hogy az veszélyesnek
minősül-e vagy sem, ennek megállapításáig az adott hulladékot veszélyesnek kell tekinteni.
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