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Kovohutě Příbram – rekordní tržby přes 3 miliardy
Vyrobeno přes 50 tisíc tun olova
Tržby společnosti v loňském roce poprvé překročily 3 miliardy Kč, s meziročním nárůstem
o 20 %. Jde tedy o nejvyšší tržby v historii. Výše tržeb je ovlivněna aktivitou a přístupem
zaměstnanců jednotlivých divizí, dále burzovními cenami zájmových kovů a množstvím
prodaného olova. Na vysokých prodejích se podílely všechny 4 divize (divize Recyklace olova,
Drahé kovy, Elektroodpad a Produkty).
Pracovníci podniku v roce 2017 vyrobili rekordních téměř 51 tisíc tun rafinovaného olova
a jeho slitin (Pb měkké, Pb tvrdé, speciální slitiny, atd.), což je nejvyšší roční produkce
v celé 231-leté historii hutě. Surového olova hutníci vyrobili dokonce téměř 56 tisíc tun.
Pro ekologickou recyklaci bylo vykoupeno celkem více než 75 tisíc tun olověných
odpadů (zejména olověných baterií).
Kovohutě se i v letošním roce dále zaměřují na výkup a sběr odpadů od obyvatel Příbramska
a okolí včetně pokračujících kol permanentní soutěže ve sběru zájmových odpadů – aktuální
15. kolo běží do 31. ledna 2018 – pak hned naváže 16. kolo od 1. února do 30. dubna. Rádi
od Vás odebereme tyto odpady – olověné baterie (klasický výkup na vrátnici dle platných cen),
elektroodpad, osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky či zařízení pro šíření či řízení osvětlení;
klasické žárovky), odpady s obsahem drahých kovů v souladu s platnou legislativou, malé
baterie a plastová víčka.
Výkup olověných baterií a sběr dalších odpadů na vrátnici Kovohutí je občanům k dispozici
non-stop 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
Diabolky, broky a další výrobky divize Produkty vč. pájek si můžete zakoupit v podnikové
prodejně v areálu firmy od pondělí do pátku od 6:00 do 15:00.
Přeji hezký den a jsem s pozdravem.
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