A Duparec Kft.
közelebb hozza a környezetvédelmet

A

Duparec Kft. (amely a Dunapack Kft.-vel, a
Hamburger Hungária Kft.-vel és az SCHÓzon Kft.-vel együtt a Prinzhorn Csoport
tagja) évről évre igyekszik az általános fenntarthatóságért folytatott tevékenysége mellett még kiemeltebb figyelmet fordítani környezetvédelmi célokra.
2015. április 11-én nagy sikerű családi nyílt napot
rendeztek a cég központi telephelyén. A rendezvény célja
a fiatalok környezetvédelmi oktatása, a hulladékgyűjtési
szektor bemutatása, a hulladéktípusok előkezelési és hasznosítási folyamatának szemléltetése volt. A program keretében az érdeklődők megtekinthették a bálázóüzemet,
felülhettek egy kukásautóra, készíthettek termékeket hulladékból, kipróbálhatták az ipari iratmegsemmisítőt, de
részt vehettek az irodaházban rendezett egyéb interaktív

programokon is. Nagy sikert értek el a szakmai szervezetek – Humusz Szövetség, Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége (korábban HOE), valamint az OKTF NHI
(korábban OHÜ) – ismeretfejlesztő programjai (a Humusz
mágneses tablója), bemutatótermékei (a HOSZ granulátumai) és játékai (az NHI szelektív csúszkája vagy az óriás
„Ki nevet a végén”-je), valamint a Duparec hulladékból
készült játékai.
A Duparec a nyílt napok szervezése mellett szívesen
csatlakozik egyes környezetvédelmi programhoz is, ahogy
idén májusban az OKTF NHI által szervezett TeSzedd!
akcióhoz. Munkatársaink lelkesen fogtak neki a telephely

rendbe szedésének: mintegy két óra alatt 15 fő járta végig
a Duparec területét, és gyűjtött össze majdnem 20 zsáknyi
elszóródott hulladékot. A „Szedd magad akció” végterméke a válogatósor végén található RDF konténerbe, majd
az átadást követően energetikai hasznosításra került.
Annak érdekében, hogy a Duparec Kft. minél jobban és
hatékonyabban valósíthassa meg környezetvédelmi tevékenységét, új fejlesztéseket (telephely és arculat) tervez
2015-ben.
A megújított honlap (www.duparec.hu) júniustól várja
az érdeklődőket, ahol információkat kaphatnak a cég tevékenységéről, programjairól. Az új csarnok várhatóan
2016-tól áll majd a beszállítók rendelkezésére. Természetesen a nagyközönség is megtekintheti majd a felújított telephelyet nyílt nap keretében, hiszen a cég fontosnak tartja az oktató, nevelő tevékenységben a hagyomány
megteremtését.
Amellett, hogy a Duparec Kft. évek óta sikeresen működteti ISO 14001-es környezetirányítási rendszerét, valamint tevékenysége egyik alappillére a környezetvédelem,
igyekszik megjelenni olyan programokon, amelyeken találkozhat a cég munkája iránt érdeklődőkkel, és véleményeiket, észrevételeiket beépítheti működésébe.
2015. október 14–16-án várjuk a kedves érdeklődőket a
KSZGYSZ által negyedik alkalommal megrendezésre kerülő ÖKOINDUSTRIA Szakkiállításra, ahol cégcsoporttársainkkal együtt szeretnénk bemutatni legújabb fejlesztéseinket.
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