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Prodigo realizuje swoją misję stałego
poszukiwania i wykorzystywania potencjału
tkwiącego w odpadach, zgodnie z ideą:

‘Prodigo - source of potencial’
Naszą misją jest odkrywanie i maksymalne
eksplorowanie możliwości jakie dają odpady.
Zapraszam do współpracy.
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01
Zakład
Produkcji
Paliw
Alternatywnych

Grupa Prodigo specjalizuje się
wysokoenergetycznych mieszanek paliw
dla przemysłu cementowego.
długoterminowe kontrakty dostarczając
nawet 10 000 Mg paliw miesięcznie.

w produkcji
alternatywnych
Re a l i z u j e m y
do cementowni

Dwie linie do produkcji paliw alternatywnych oparte
o technologię austriackiej firmy Lindner i polskiej
Carbomy mają możliwość przetwarzania ponad 50
rodzajów odpadów. Głównym naszym produktem są
mieszanki o wartości opałowej powyżej 24 GJ/Mg
i zawartości chloru poniżej 0,7%.

W ostatnich latach zapracowaliśmy na pozycję lidera
na polskim rynku wysokoenergetycznych paliw
alternatywnych.
Wyróżnia nas:
ü starannie wyselekcjonowany materiał wsadowy

do produkcji
ü szczególna dbałość o jakość naszych produktów
ü inwestycja w laboratorium zaopatrzone w najwyższej

klasy sprzęt pomiarowy
ü wysokie kompetencje pracowników
10 000 Mg
paliw miesięcznie

50 rodzajów
odpadów

mieszanki o wartości
opałowej powyżej 24 GJ/Mg
i zawartości chloru poniżej 0,7%.)

02
Laboratorium
Kontroli Jakości

W roku 2016 PRODIGO uruchomiło własne laboratorium
kontroli jakości.
Nowoczesna aparatura pomiarowa pozwala na
wykonywanie profesjonalnych badań laboratoryjnych
próbek paliw alternatywnych, odpadów komunalnych
i przemysłowych oraz węgli kamiennych.

Laboratorium jest wyposażone w sprzęt najwyższej
klasy i wykonuje badania w poniższym zakresie
analiz:
ü Oznaczenie ciepła spalania metodą kalorymetryczną

(kalorymetry IKA) oraz wartości opałowej z obliczeń
ü Oznaczenie zawartości węgla, wodoru i siarki metodą

wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
(ELTRA)
ü Oznaczenie zawartości wilgoci całkowitej

i analitycznej oraz zawartości popiołu
ü Oznaczenie zawartości chloru
ü Mielenie nawet nietypowych materiałów przy

zastosowania temperatury ciekłego azotu (młyn
kriogeniczny firmy MsSpectrum)

Laboratorium oferuje usługowe
wykonywanie badań w całym
zakresie analiz.
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Zakład
Przetwarzania
Złomów
Metali
Kolorowych

Zakład Przetwarzania Złomów Metali Kolorowych
w Mirosławicach współpracuje ściśle z naszą najnowszą
inwestycją – Zakładem Recyklingu Złomów
Aluminiowych.

Na terenie Zakładu w Mirosławicach znajduje się
również zaplecze logistyczne i techniczne niezbędne
do prowadzonej przez Prodigo obsługi zakładów
przemysłowych w zakresie kompleksowej
gospodarki odpadami.

ü Instalacja do granulowania aluminium i innych metali

nieżelaznych
ü Instalacja do odzysku metali z wstępnie sortowanych

odpadów innych niż niebezpieczne
ü Instalacja do przetwarzania odpadów, w tym złomu
ü Separator magnetyczny
ü Instalacja do przetwarzania żarówek

Specjalistyczne linie do przetwarzania, separacji i granulacji metali
pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości materiału np.:

Instalacja
do granulowania

granulat aluminium do
odtleniania stali w różnych
frakcjach

wióry aluminium

wióry aluminium

04
Zakład
Recyklingu
Złomów
Aluminiowych

W Zakładzie Recyklingu Złomów Aluminiowych we
Wrocławiu powstają wyroby na podstawie określonych
n o r m b ą d ź o s k ł a d z i e u s t a l a ny m z g o d n i e
z zapotrzebowaniem Klienta.

Dysponujemy dwoma liniami technologicznymi
do efektywnego przetopu różnego rodzaju odpadów
aluminiowych. Prodigo przetapia zarówno wióry, jak
i odpady cienkościenne. Instalacja pracująca w Odlewni
zbudowana jest przez renomowaną włoską firmę
MARCONI i ma wydajność 15 000Mg/rok.
Produkcja stopów odbywa się z zachowaniem norm:
Europejskiej PN-EN 1676, DIN 1725 oraz PN-76/h-88027.
Mamy również możliwość realizowania indywidualnych
wymagań Klienta. Na zamówienie produkujemy aluminium
do odtleniania stali, według normy PN-71/H-82.

Wytwarzamy wysokiej jakości produkty m.in.:

Posiadamy dwie wyspecjalizowane
linie technologiczne o mocy produkcyjnej
do 12000 Mg rocznie

gąski aluminiowe

stożki aluminiowe
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Kompleksowa
Obsługa
Zakładów
Przemysłowych

Prodigo oferuje kompleksową obsługę zakładów
przemysłowych – Total Waste Management - całościowe
przejęcie spraw związanych z gospodarką odpadami
w zakładzie Klienta.

W ramach Total Waste Management oferujemy
pakiet następujących usług:
ü organizacja systemu segregacji odpadów w miejscu

ich powstawania
ü wewnętrzna i zewnętrzna logistyka: zapewnienie

specjalistycznych pojazdów, wyposażenie
w pojemniki i kontenery do przechowywania
i przewożenia różnego typu odpadów
ü zagospodarowanie odpadów poprzez ich odzysk,

recykling i unieszkodliwianie
ü doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji

i przygotowywania sprawozdawczości wynikającej
z obowiązków administracyjnych
ü szkolenia pracowników zaangażowanych

w wewnętrzny system gospodarki odpadami
ü audyty środowiskowe przeprowadzane pod kątem

wypełniania przez przedsiębiorcę wymogów
środowiskowych i prawnych

Total Waste
Management

Dedykowany do obsługi Państwa Zakładu opiekun
handlowy, zapewni stałe, profesjonalne i rzetelne
wsparcie we wszystkich sprawach związanych
z bieżącą gospodarką odpadami.
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu naszych
dotychczasowych kontrahentów, Prodigo sp. z o.o.
przygotowało dla Państwa wyjątkową ofertę dotyczącą
outsourcingu spraw związanych z ochroną środowiska
w Państwa firmie.

Niebieska Linia

W tym celu Prodigo sp. z o.o. zorganizowało w swoich
strukturach specjalny dział zatrudniający wysokiej
klasy specjalistów z branży ochrony środowiska, który
oferuje przejęcie bieżącego kompleksowego prowadzenia
wszystkich spraw związanych z wypełnianiem
o b o w i ą z kó w w y n i k a j ą c y c h z u w a r u n ko w a ń
środowiskowych w Państwa Firmie, m.in.:
ü Bieżące wystawienia KPO
ü Bieżące prowadzenie miesięcznej ewidencji odpadów

- zgodnie z rozporządzeniem
ü Audyty zgodności z wymaganiami prawnymi

z zakresu ochrony środowiska

Paliwa
alternatywne

Odlewnia
aluminium

Złomy
i metale
kolorowe

Niebieska Linia

Obsługa
zakładów

W ramach współpracy Prodigo sp. z o.o. zapewni ciągły nadzór specjalistów nad
Państwa Zakładem (w razie potrzeby stałą obecność rezydenta w zależności od
bieżących potrzeb), reprezentowanie podmiotu w przypadku kontroli uprawnionych
organów ochrony środowiska (np. WIOŚ, RDOŚ, Urząd Marszałkowski, Starostwo
Powiatowe, przedstawiciele Gminy itp.) lub audytów wewnętrznych i zewnętrznych;
stały nadzór merytoryczny kierownika działu prawno – środowiskowego.

Prodigo sp. z o.o.
Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław
71 606 09 99
prodigo@prodigo.eu
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