Rozumíme polygrafickým odpad m

NAŠE SLUŽBY

SPRÁVNÉ

EŠENÍ PRO VAŠE ÚSP
PODNIKÁNÍ.

ŠNÉ

S v o z p o ly g r a fic k ý c h o d p a d
Od ezy, makulatury, smíšený papír,
lamino, plast LDPE, Al tiskové desky,
nebezpečný odpad

A podnikáte v polygrafickém pr myslu

Naší prioritou je flexibilita, dobrá cena a

nebo jen pot ebujte zajistit logistické

maximální vst ícnost k pot ebám našich

služby

zákazník .

typu

jednorázov

L o g is tic k é s lu žb y
Cross-Dock p epravy v ČR
Vlastní autodoprava
Vlastní skladovací kapacity

Cross-Dock
zlikvidovat

nebo

nebezpečný

S

našimi

up ednost ujeme

zákazníky
dlouhodobou

odpad, je naše společnost Paper-Back

spolupráci za podmínek výhodných pro

tou nejlepší volbou.

všechny strany.

Naším společným cílem je dosáhnout

Naše

maximální spokojenosti zákazník

projektu

tím,

společnost

je

pokračovatelem

zpracování

polygrafických

Ad m in is tr a tiv n í e v id e n c e o d p a d

že nabízíme komplexní portfolio ohledn

odpad , který byl zahájen p ed vice jak

Vedení evidence Ě nebo podklad pro vaší

výše uvedených služeb, a to p ímo na

deseti lety v tehdejší společnosti OSPAP.

evidenci), vyplývající ze zákona,

míru,

Od tud čerpáme naše know-how, které

pro naše zákazníky.

našich odb ratel . Spolupracujeme s

jsme doplnily o vlastní autodopravu a

desítkami polygrafických provoz

skladovací kapacity.

L ik v id a c e n e b e z p e č n ý c h o d p a d
Barvy, plechovky, tkaniny, trakční
akumulátory atd..
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individuálních

požadavk

a s

mnoha odb rateli logistických služeb v
celé České republice.
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Svoz polygrafických odpad

Popis služby
Jsme specialisté na papírové polygrafické odpady. Jsme
pokračovatelem projektu svozu papírových odpad

ve

společnosti Ospap zahájeném v roce 2010. Máme tak

TECHNICKÉ

EŠENÍ

dlouholetou zkušenost s touto činností. V dnešní dob
svážíme

Zap jčíme vám kovové,

polygrafický

odpad

z

desítek

polygrafických

provozoven po celé ČR. Zdarma nabízíme zákazník m

skládací, paletové boxy dle

kovové, skládací paletové boxy s velkou nosností, které se

vašeho požadavku a ty pak

dají stohovat. Počet si určí zákazník dle druhu odpad

a

budeme od vás pravideln

p edpokládaného množství. Když dojde k napln ní box , tak

svážet vlastní autodopravou.

zákazník objedná svoz a návoz prázdných box

skrze

jednoduché webové rozhraní, které je umíst no na našich
internetových stránkách paper-back.cz/objednat svoz .

DRUHY ODPAD


Od ezy



Makulatury



Smíšený papír



Lamino



Hliníkové tiskové
desky



Plast LDPE – čiré

Boxy je možné stohovat a skladovat na venkovním prost edí
(jsou opat eny víkem), a tak se šet it drahocenný prostor u
zákazníka v provozovn .
Up ednost ujeme p ímý, lidský p ístup k ešení všech možných provozních problém . Jsme flexibilní
společnost, která se neschovává p i ešení problém

Výhody

Nebezpečné
odpady

CENA

DALŠÍ SLUŽBY

Logistické a distribuční služby

plasty


za nepr hledné struktury velkých korporací. To je

d vod, proč s námi naši zákazníci rádi spolupracují.

Zdarma skládací, kovové boxy, které se dají
stohovat a skladovat i venku. Šet í tak místo

Likvidace nebezpečných odpad
Administrativní evidence odpad

Atraktivní výkupní cena dle druhu odpadu

Výkupní cena je vždy
stanovena dle aktuální situace

Kombinace svozu papírových a nebezpečných

na trhu druhotných surovin.

odpad – vše na jednom telefonním čísle od jedné

Každému zákazníkovy

společnosti.

vytvo íme individuální nabídku,
kterou se pak snažíme
dlouhodob garantovat

Flexibilní svoz vlastní autodopravou nám umož uje
rychle reagovat na pot eby zákazník .
Možnost krátkých splatností až 7 dní vám rychle
vrátí peníze za odpad do vaší firmy

Pro vice informací navštivte
náš web: www.paper-back.cz
Nebo pište na
info@paper-back.cz

Paper-back s.r.o. U státní dráhy
248/4, 160 00 Praha 6,
provozovna : K Hrušovu 4/292, 102 25
Praha 10

Logistické a distribuční služby

Popis služby
Hlavní nabízenou službou je cross-docking, kdy pro naše

TECHNICKÉ

EŠENÍ

zákazníky jsme schopni p ijímat centráln

zavážené zboží

do našeho skladu a to pak následn

distribuovat po

jednotlivých obchodech nebo pobočkách. Služba funguje I
obrácen , kde z mnoha jednotlivých míst v ČR svezeme

Vlastníme flotilu nákladních

zboží do našeho centrálního skladu pro následný odvoz

voz na 18 palet, nosnost 7t,

objednavatelem.

včetn smluvních externích

Dle dohody jsme schopni p idat k této

služb I další p idané hodnoty jako nap . etiketování zboží

dopravních kapacit dle situace.

atd.

SKLADOVÉ KAPACITY

požadované objednávky.

V naší nabídce je samoz ejm I individuální odvoz zboží dle
Jednotlivé objednávky p ijímá náš systém skrze jednoduché

Naše skladové kapacity jsou

webové rozhraní, které je umíst no na našich webových

dostatečné pro naše nabízené

stránkách www.paper-back.cz/objednat svoz . Jednou

služby cross-dockingu.

vyplníte vaše firemní údaje a pak již pouze zadáváte
požadavky.

KVALITNÍ

IDIČI

Naši idiči jsou zkušení
profesionálové s dlouhodobou
zkušeností z kamionové a
nákladní p epravy. Dovedou si

Up ednost ujeme p ímý, lidský p ístup k ešení všech možných provozních problém . Jsme flexibilní
společnost, která se neschovává p i ešení problém za nepr hledné struktury velkých korporací.
To je d vod, proč s námi naši zákazníci rádi spolupracují.

Výhody

vždy poradit I v

Všechna naše auta mají hydraulická skláp cí čela .

neočekávaných situacích s

Zákazník nepot ebuje vlastní rampu ani manipulační

cílem dovést zboží dle

prost edky

zadání. Díky sofistikovanému
softwaru máme okamžitý
p ehled o autech v terénu i o
jejich momentální situaci.

DALŠÍ SLUŽBY

Svoz polygrafických odpad
Likvidace nebezpečných odpad
Administrativní evidence odpad

Do našeho standardního auta se vejde 18 palet p i
celkové hmotnosti 7t
Máme vlastní centrální sklad s rampou a
dostatečnou skladovou kapacitou
Naše cena je transparetní a férová

Jsme velice flexibilní a rádi se zákazníky
komunikujeme
Pro vice informací navštivte
náš web: www.paper-back.cz
Nebo pište na
info@paper-back.cz

Paper-back s.r.o. U státní dráhy
248/4, 160 00 Praha 6,
provozovna:
K Hrušovu 4/292, 102 25 Praha 10

Likvidace nebezpečných odpad

Popis služby

TECHNICKÉ

Nebezpečné odpady mohou poškozovat lidské zdraví či
životní prost edí, a proto jim je pot eba v novat zvýšenou
pozornost. K negativnímu p sobení nebezpečných odpad
m že docházet na míst jejich vzniku, p i transportu a v
blízkosti místa jejich odstran ní.
ídíme se podle Zákona o odpadech a povinnosti dopravce
dle ADR/RID.
Specializujeme se p evážn na nebezpečné odpady z
polygrafických provoz
jako jsou plechovky od barev,
použité hadry, tiska ské barvy a další chemikálie. Další
skupinou nebezpečných odpad , na které se specializujeme,
jsou trakční akumulátory a baterie.

EŠENÍ

Plastové nádoby a jejich
pravidelný svoz a vým na za
prázdné.

Zákazníkovi zdarma nabízíme plastovou nádobu, kterou pak

KATALOGOVÁ ČÍSLA
ODPAD

pravideln svážíme a vym

ujeme za prázdnou.

V p ípad požadavku jsme schopni vést pro zákazníka zákonem danou evidenci o nebezpečných odpadech.

02 03 04

V situaci, že si evidenci vede sám, jsme schopni vést podklady pro tuto evidence a šet it tím administrativní

08 03 12

zát ž zákazníka.

08 03 13

Pro naše zákazníky máme voln k dispozici Povolení o nakládání s nebezpečnými odpady ke stažení na

15 01 10

našich internetových stránkách www.paper-back.cz/ke stazeni.

15 02 02
16 01 07
16 01 22
16 06 04

Výhody

16 06 05
16 08 01
16 08 03

Pro polygrafické provozy je výhodné mít svoz

DALŠÍ SLUŽBY

papírového a nebezpečného odpadu od jedné

Svoz polygrafických odpad

společnosti.

Logistické a distribuční služby

17 04 09

Provozujeme vlastní autodopravu , tím je zajišt na

Administrativní evidence odpad

20 01 11

rychlost a flexibilita I pro všechny svozy svozy včetn

20 01 33

jednorázových nap . V p ípadech trakčních baterií.

20 01 34

Pro vice informací navštivte
náš web: www.paper-back.cz
Nebo pište na
info@paper-back.cz

Paper-back s.r.o. U státní dráhy
248/4, 160 00 Praha 6,
provozovna : K Hrušovu 4/292, 102 25
Praha 10

Administrativní evidence odpad

Popis služby
V p ípad požadavku našeho zákazníka jsme schopni
administrativn vést kompletní agendu ohledn odpad a
nebezpečných odpad podle ohlašovací povinnosti dle

TECHNICKÉ

EŠENÍ

zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
V n kterých p ípadech evidujeme a p ipravujeme pro naše

Outsource vedení veškeré

zákazníky pouze podklady do jejich vlastních hlášení o

evidence ohledn odpad a

odpadech.

nebezpečných odpad dle
platné legislativy

Výhody
Snížení administrativní zát že
.

DALŠÍ SLUŽBY

Svoz polygrafických odpad
Likvidace nebezpečných odpad

Znalost problematiky

Logistické a distribuční služby

Orientace v legislativ

Pro vice informací navštivte
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