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Cégbemutató

   Az EWM Group Kft az Electric Waste Management mozaikszavakból alkotva, mint felelős 
elektronikai hulladékgazdálkódó jött létre. A teljesen Magyar tulajdonú vállakozás azért alakult, hogy a 
Magyarországi elektronikai hulladékgazdálkodási piacon nagy szerepet vállalva a feldolgozópiac egyik 
központi szereplőjévé nője ki magát.

      A Társaság és a Vezetőség egyik elhivatott célja, hogy a Magyarországon keletkező elektronikai 
és elektronikus hulladékok nagy része az Országhatárokon belül kerüljön feldolgozásra. Fontosnak 
tartjuk, hogy a hulladékok hasznosításával a hazai ipart segítsük és hozzájáruljunk az innovációhoz 
és a fejlődéshez.  
      A jövő a technológiára épül, és elektronika nélkül nincs technológia. A világ rohamosan fejlődő elektronikai
piacának fejlődésével az elhasználódott E+E hulladékok egyre nagyobb és nagyobb gondot fognak okozni
az emberiségnek, így az újrahasznosítás és a feldolgozás kulcsszerepet fog játszani a technológia piacán.  

Kik vagyunk?

Miért csináljuk?Miért csináljuk?

        Reméljük, hogy hamarosan Önt és Cégét is elégedett Partnereink között tudhatjuk. Ha bemutatkozó 
anyagunk felkeltette érdeklődését, akkor kérem mielőbb vegye fel velünk a kapcsolatot. A hulladék érték, 
döntsön még ma!    

Üdvözlettel:

EWM GROUP 
Kft.

Kik vagyunk?
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Tevékenység

Elektromos és elektronikus berendezések bontása

Elektronikai részegységeket tartalmazó ipari és háztartási 
berendezések gépi és kézi bontása, válogatása, hasznosításra 
való előkészítése.

Ipari és háztartási kábelek, vezetékek hasznosítása

Ipari, gyártásközi selejt hulladékok feldogozása

Az elektronikai gyártóipar által használt nemesfémtartalmú 
hozagganyagok feldolgozása, hasznosítása.

Nagyteljesítményű daráló, szeparátor rendszereinkkel I. 
osztályú alapanyagot gyártunk, legyen az alumínium vagy réz 
erű kábelhulladék.

Prémium, nemesfém tartalmú anyagok feldolgozása

Arany (Au), Ezüst (Ag), Palládium (Pd) és még sok nemesfémet 
tartalmazó anyagok hasznosítása.

Számítógép alkatrészek feldolgozása

A számítógép alkatrészeinek feldolgozása (processzorok, 
memóriák, alaplapok, panelek).
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Engedélyeink
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Elérhetőségek

Felkeltettük érdeklődését? Vagy csak tevékenyésgünkről kérdezne? Kollégáink 
állnak Rendelkezésére az alábbi elérhetőségek egyikén. Tapasztalt szakember 
kollágáink várják hívását, elektronikus levelét.

Kik vagyunk?Információ

Cégnév: 
EWM GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 
6237 Kecel, Arany János utca 4.

Adószám: 
24109299-2-03

Mobil:
+36-30/245-6647
+36-20/204-8170
E-mail:
info@ewmgrp.hu

Web:
www.ewmgrp.hu
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