Ako správne nakladať s odpadovými
batériami a akumulátormi
BATÉRIE A AKUMULÁTORY, KTORÉ PRESTANÚ PLNIŤ SVOJU FUNKCIU A KONČIA
SVOJ ŽIVOTNÝ CYKLUS, SA STÁVAJÚ ODPADOM. TENTO DRUH ODPADU JE
NAJVÝZNAMNEJŠOU SKUPINOU, KTORÁ SA PODIEĽA NA OHROZENÍ ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA ŤAŽKÝMI KOVMI.
Takmer všetky batérie a akumulátory totiž obsahujú
zvlášť nebezpečné látky, ako ortuť, kadmium a olovo.
Preto tento odpad vyžaduje zvláštnu pozornosť pri nakladaní s ním a to nie len u právnických ale aj fyzických
osôb – občanov, ktorí prídu do styku s batériami a akumulátormi. Samozrejme, nepatria medzi komunálny
(ostatný) odpad, ale medzi nebezpečný odpad. Je veľmi
dôležité odovzdávať takýto odpad iba spoločnostiam,
ktoré majú oprávnenie nakladať s batériami a akumulátormi a sú garantom ich profesionálneho environmentálneho zhodnotenia.
POWER BATTERY, s.r.o., patrí medzi najvýznamnejšie špecializované spoločnosti v poskytovaní služieb
v odpadovom hospodárstve. Jej hlavnou činnosťou je
práve nakladanie s nebezpečným odpadom, konkrétne
s použitými batériami a akumulátormi.
So svojím profesionálnym tímom komplexne zabezpečuje zber, výkup, prepravu a recykláciu použitých
batérií a akumulátorov v rámci celej SR. Nakladá so
všetkými druhmi, ako sú autobatérie, priemyselné batérie a prenosné batérie.
Každý deň vyzbiera a následne zrecykluje viac ako
12 000 kg, ročne 2 500 000 kg batérií a akumulátorov.

Obchodné zastúpenie má rozmiestnené plošne tak,
aby pružne reagovala na požiadavky svojich zákazníkov vo všetkých regiónoch SR. U viac ako 681 partnerov, miest, obcí, iriem a inštitúcií má umiestnených
viac ako 835 zberných nádob (tzv. PowerBoxov), čo ju
radí na druhé miesto na slovenskom trhu.
Jednou z ďalších činností je spracovateľská činnosť,
kde vykonáva prípravu na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov a opätovne ich uvádza na trh. Komplexnosť jej služieb v tejto oblasti
uzatvára servis, regenerácia a repasovanie priemyselných batérií a akumulátorov, predaj nových automobilových a priemyselných batérií a náhradných dielov.
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« Život v čistejšom a zdravšom
životnom prostredí »
POWER BATTERY, s.r.o., získala autorizáciu od MŽP
SR, na činnosť Tretej osoby podľa Zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch, ktorou zabezpečuje plnenie vyhradených povinností výrobcov batérií a akumulátorov.
Spoločnosť tiež podporuje rôzne charitatívne, spoločenské a športové podujatia.
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