




Na naszej stronie znajdziecie wizytówkę każdego 

z Partnerów zawierającą ważne informacje, w tym:

Czy dany punkt prowadzi usługi mobilne, czy partner

posiada spektrometr XRF i skupuje wycięty monolit oraz

filtry DPF, czy odkupuje akumulatory, czy prowadzi

autokasację oraz dane kontaktowe i godziny pracy.

ZNAJDŹ SWÓJ SKUP

WWW.KATALIZATORYCHRZANOW.PL/KONTAKT/

Skontaktuj się z jednym 
z naszych Partnerów  

aby sprzedać zużyty katalizator 
i uzyskaj najlepszą cenę!

Dbając o dobro naszych Klientów detalicznych, współpracujemy

wyłącznie z  zaufanymi Partnerami, którzy kierują się w swojej pracy

wartościami podobnymi do naszych. To pozwala nam utrzymać

renomę marki DS AUTO na najwyższym poziomie  i sprawiać, że nasi

Klienci zawsze wracają do nas zadowoleni ze współpracy.
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Opinie Klientów z wizytówki Google

Polecam firmę DS Auto. Pełna uczciwość 
i transparentność w transakcjach, 
świetne ceny zużytych katalizatorów. 

Jacek Strojny -HMP STROJNY

Tylko w takiej firmie można się rozwijać 
i mieć plany na przyszłość!!! Polecam

serdecznie współpracę z Panem 
Darkiem i całą załogą firmy!

Sylwia Szczepańska - As-Kat

Najbardziej uczciwy i solidny skup
katalizatorów jaki znam.

Jacek Telesz - Auto Serwis

Serdecznie polecam każdemu firmę 
DS AUTO!!! Nieprzerwanie od 2006 roku

współpracuję z tą firmą - RZETELNY I GODNY
POLECENIA PARTNER W BIZNESIE

GWARANTUJĄCY UCZCIWĄ WYCENĘ 
I BARDZO KORZYSTNE CENY! 

Thomas Przęczek - Kontramet

https://www.google.com/maps/contrib/113030417403600943491/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/117903018656289831969/reviews


















Rafał 
+48 730 016 017 

(infodsauto@wp.pl)





Tel. +48 730 016 017
rmichor@unimetalrecycling.pl



+48 660 988 550

info@unilab.biz

www.unilab.biz

mailto:info@unilab.biz


"Gospodarka Obiegu Zamkniętego" – w skrócie GOZ, to tzw. gospodarka cyrkularna. 
To model gospodarczy, którego ideą jest krążenie zasobów w zamkniętym obiegu. 

Surowce z których korzystamy w rozwoju naszej cywilizacji, prędzej czy później ulegną wyczerpaniu. Nawet tych
surowców, które wydają nam się na pozór odnawialne (jak woda czy drewno), przy zbyt intensywnym zużyciu,
przekraczającym możliwości regeneracyjne, w końcu może zabraknąć. 

Przez bardzo długi czas gospodarowanie surowcami opierało się na modelu liniowym - tzn. wydobycie, przetworzenie,
produkcja dóbr, wykorzystanie i na końcu utylizacja odpadu. Mając na uwadze ograniczoną ilość zasobów na świecie,
nie jesteśmy w stanie w nieskończoność kontynuować stosowania tego modelu. Zasoby ulegają  w końcu
wyczerpaniu, a odpady gdzieś trzeba przechowywać. Nadmierne przeciążenie ekosystemu doprowadziłoby nas 
do globalnej katastrofy. Już teraz odczuwamy jego skutki, widoczne w postaci drastycznych zmian klimatu.

Rozwiązanie problemów związanych z liniowym paradygmatem wykorzystania zasobów, stanowi model cyrkularny –
czyli Gospodarka Obiegu Zamkniętego. 

Założenia gospodarki o obiegu zamkniętym opierają się na trzech filarach:
reuse – wykorzystaj ponownie, reduce – zredukuj, recycle – przetwórz

W obiegu zamkniętym, koniec życia produktu stanowi początek życia nowego produktu. Dzięki temu, wszystkie
zasoby zostają wykorzystane, maksymalizujemy ich wartość dodaną, eliminując jednocześnie ilość wytwarzanych
odpadów. 

Nasz zakład ma swój udział w budowaniu gospodarki opartej o model GOZ - wszystko zaczyna się 
od wydobycia metali szlachetnych - platyny, palladu, rodu, które dzięki swym właściwościom, wykorzystywane 
są powszechnie w motoryzacji, do produkcji katalizatorów samochodowych. Ich zadanie polega na oczyszczaniu
wydobywających się  z wydechu spalin. Zużyta część trafia do jednego z punktów skupu lub do stacji demontażu
pojazdów, razem z całym samochodem. Większe ilości zebranych części trafiają do nas. W Unimetal Recycling
przetwarzamy 68 tysięcy katalizatorów w ciągu miesiąca! Monolit ceramiczny bogaty w cenne pierwiastki zostaje
wycięty, a następnie zmielony i ujednolicony. Materiał poddajemy analizie składu chemicznego, dzięki której wiemy
jakie ilości poszczególnych metali zostaną odzyskane w hucie.

Dzięki naszej pracy odzyskane surowce trafiają ponownie do użycia w motoryzacji, medycynie, elektronice,
jubilerstwie i innych gałęziach przemysłu. Dzięki przetworzeniu, odpad staje się ponownie wartościowym substratem.
Zyskuje środowisko, nasi Klienci i my.



Ostatni rok był dla nas bardzo intensywny jeśli chodzi o działania prospołeczne i prośrodowiskowe. 
Nawiązaliśmy owocną współpracę m.in. z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji "MOKSiR" 
w Chrzanowie, czego efektem były ciekawe, wspólnie zorganizowane projekty.

Najważniejszym dla nas były I CHRZANOWSKIE EKO-TARGI - wydarzenie, którego celem było zwiększenie
świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu, na których czekało tego dnia wiele atrakcji: stoiska
lokalnych firm działających w zgodzie z naturą, pokaz najnowszych samochodów elektrycznych, ciekawe
prelekcje, degustacja naturalnych produktów i zabawy przygotowane dla najmłodszych. Wierzymy, 
że jednocząc siły możemy zmienić nasz świat, dobrze się przy tym bawiąc. Zacznijmy od małych kroków.

Zorganizowaliśmy także wspólnie konkurs "MIŚ Z ODZYSKU", który pokazał dzieciom jak można wykorzystać
zużyte przedmioty, nadając im drugie życie, rozwijając przy okazji wyobraźnię i kreatywność. Jako firma
zajmująca się na co dzień recyklingiem nie mogliśmy nie włączyć się w jego organizację  :)

Wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie,  CH MAX oraz firmą Hydro,
zorganizowaliśmy akcję "Podziel się krwią".  Z ekipą United Crew przygotowaliśmy zlot samochodów
tuningowanych - United Crew Event 2k20, który odbył się jesienią ubiegłego roku. Widok tylu niesamowitych
aut w jednym miejscu i pomruk wydawany przez silniki, zrobił ogromne wrażenie - również na osobach, które
nie interesują się na co dzień motoryzacją. 

https://www.facebook.com/events/2916858001968033/?__cft__[0]=AZX_GxHI6_ECnyOg9qBXbKtAvafL6JgPh62l4uvhKcK7q2k35IKiPbuTGWGRqU6KjoS63KyVb9lFx9Tj68Y2gJ-EGH0tWaZGAciEMyL9Lm8ubKcb3PqGb9LhwzmEtnVc5F0jh8vPNgTDp8h1uL6yMV4mwIpkcVVaM9T1gEYjpiijbJlsMpeCPvQHIDlPBsViSjE&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/266910281153890/?__cft__[0]=AZUH741_EPYowPTlxWFrIDsMl_W2-7wDuROYwNWnHX42YhVdZ_0-bPKTVM-dZbRPQNFxeERPbh7GqrsETkCJAxM6l_fIsFwrpJHMKKv_Phk5Z1dhSWBn75_wJVZBvn091g09TCphqRbzgK_0vxvmx4FgTInNInuKaMn3XtHudOInqIoTbx8OnmZbnl6Am96VFFw&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/266910281153890/?__cft__[0]=AZUH741_EPYowPTlxWFrIDsMl_W2-7wDuROYwNWnHX42YhVdZ_0-bPKTVM-dZbRPQNFxeERPbh7GqrsETkCJAxM6l_fIsFwrpJHMKKv_Phk5Z1dhSWBn75_wJVZBvn091g09TCphqRbzgK_0vxvmx4FgTInNInuKaMn3XtHudOInqIoTbx8OnmZbnl6Am96VFFw&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/266910281153890/?__cft__[0]=AZUH741_EPYowPTlxWFrIDsMl_W2-7wDuROYwNWnHX42YhVdZ_0-bPKTVM-dZbRPQNFxeERPbh7GqrsETkCJAxM6l_fIsFwrpJHMKKv_Phk5Z1dhSWBn75_wJVZBvn091g09TCphqRbzgK_0vxvmx4FgTInNInuKaMn3XtHudOInqIoTbx8OnmZbnl6Am96VFFw&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/266910281153890/?__cft__[0]=AZUH741_EPYowPTlxWFrIDsMl_W2-7wDuROYwNWnHX42YhVdZ_0-bPKTVM-dZbRPQNFxeERPbh7GqrsETkCJAxM6l_fIsFwrpJHMKKv_Phk5Z1dhSWBn75_wJVZBvn091g09TCphqRbzgK_0vxvmx4FgTInNInuKaMn3XtHudOInqIoTbx8OnmZbnl6Am96VFFw&__tn__=-UK-R


CEO w DrugieŻycie, społecznościowej
platformie zakupów

STAWIAMY NA PASJĘ

www.facebook.com/katalizatorychrzanow

Końcem ubiegłego roku ufundowaliśmy tablicę wyników na hali
"MOKSiR". Początkiem sierpnia br. podpisaliśmy umowę
przypieczętowującą nasze dalsze wsparcie I-ligowej drużynie piłki
ręcznej, Unimetal Recycling MTS Chrzanów, w nadchodzącym
sezonie. Wszystko po to, by zawodnicy mogli bez przeszkód
rozwijać się dalej i osiągać sukcesy.

Więcej efektów naszych działań
zobaczycie na facebooku:

Chętnie dzieliliśmy się naszą wiedzą i doświadczeniem zapraszając
na praktyki uczniów, w ramach porozumienia nawiązanego 
z Zespołem Szkół w Libiążu oraz Zespołem Szkół Technicznych
"FABLOK" w Chrzanowie.

Pomogliśmy także w organizacji X Ogólnopolskiego Turnieju
Libiąż CUP 2021 od UKS Czwórka Libiąż.

https://www.facebook.com/UKS4LIBIAZ/?__cft__[0]=AZUGqVRHlK3qElHr1-v9Tvsgu0_8uHTzXPHv7jQa6QrX4sH_EzTuq8tE78ygL5EbXio9Vv05qQOYsMFbJadI2goq8QdWJ1cDZaM7vBqZDLHjYVK4-9dCsjJTasd8SAO2JuKQjywStIgksnyO60lpzO-R-SVw-sjeEbwKjYyL7g9-BY0flXNXMKi8q6DBN1vY4sI&__tn__=kK-R




W ciągu ostatnich miesięcy nasza flota powiększyła się o dwa nowe tiry - 
oznacza to, że do naszej dyspozycji pozostaje teraz także najnowsze
Volvo FH 4x2 500, które służyć będzie m.in. do transportu odpadów  16 08
0 1 oraz 16 08 03 (oznaczenie B1130, zgodnie z Konwencją Bazylejską).

W naszej flocie transportowej jeździ łącznie ponad 10 ciągników
siodłowych, wśród których znajdziecie także najnowszy, Ford F-MAX 500.

Jako firma zajmująca się recyklingiem, której misją jest poprawa stanu
naszego środowiska, poruszamy się po drogach wyłącznie najbardziej
nowoczesnymi pojazdami. Minimalizujemy w ten sposób emisję
szkodliwych substancji do atmosfery i sprawniej realizujemy transport
odpadów do naszego zakładu, gdzie odbywa się ich przetworzenie.

Nasze nowe ciągniki posiadają wiele technicznych rozwiązań, które
sprawiają, że transport jest bardziej przyjazny środowisku. Są to:

*Norma emisji spalin EURO 6 z SCR, DPF oraz EGR
*Silnik 13 litrowy 500KM, 2500 Nm wersja K
*System diagnostyki OBD EURO 6 faza E
*Tempomat ECO (eco-roll, I-cruise)
*Automatyczna regeneracja DPF
*LONG HAUL & FUEL ECONOMY - inteligentne funkcje, 
  które minimalizują zużycie paliwa

https://aukcje.ideagetin.pl/aukcja/9574/volvo-fh-4x2-500/
https://aukcje.ideagetin.pl/aukcja/9574/volvo-fh-4x2-500/
https://aukcje.ideagetin.pl/aukcja/9574/volvo-fh-4x2-500/
https://aukcje.ideagetin.pl/aukcja/9574/volvo-fh-4x2-500/


10 wycen na start

5 wycen co tydzień

Wsparcie Partnera

https://catalog.katal izatorychrzanow.pl/#/

Klientom detalicznym (posiadającym mniej niż 200 szt.)
oferujemy dostęp do CATALogu z aktualnymi cenami 9 300
modeli katalizatorów.  Wszystko zupełnie za darmo!

Wystarczy szybka rejestracja aby zyskać dostęp do panelu
wycen. Na początek otrzymujecie od nas 10 tokenów do
wykorzystania. 

Po wyczerpaniu pakietu startowego, tokeny będą odświeżać
się co tydzień, do ilości 5 wycen. 

Widoczną w cenniku kwotę otrzymacie u każdego z naszych
Partnerów. Pamiętajcie, że jest ona ważna tylko w dniu jej
sprawdzenia! Jeśli potrzebujecie więcej wycen/informacji,
koniecznie skontaktujcie się ze swoim odbiorcą. 



www.katalizatorychrzanow.pl
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DS AUTO Sp. z o.o.
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