
● Coroczne badania koncentracji naturalnych
pierwiastków promieniotwórczych, wykonywane
ze Êredniowa˝onej próbki (oko∏o 800 prób/rok),
stwierdzajàce, ˝e kruszywa hutnicze dopuszczone
sà do produkcji materia∏ów budowlanych stosowa-
nych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Badania wykonywane przez Wydzia∏ Fizyki i Tech-
niki Jàdrowej AGH.

● Opini´ Paƒstwowej Agencji Atomistyki z dnia
10.9.1998 r., stwierdzajàcà, ˝e ˝u˝le hutnicze nie
zaliczajà si´ do odpadów promieniotwórczych.

● Aprobat´ Technicznà IBDiM nr AT/2000-04-
-0454 na stosowanie kruszyw hutniczych Slag Re-
cycling do podbudów drogowych stabilizowanych
mechanicznie.

● Ocen´ ekologicznà kruszyw hutniczych Zak∏a-
du Hydrologii i Ochrony Wód AGH, wed∏ug której
kruszywa z ˝u˝la wielkopiecowego i konwertoro-
wego (kruszywa hutnicze) mogà byç wykorzysty-
wane w budownictwie i drogownictwie.

W trosce o najwy˝szà jakoÊç produktów firma
wdro˝y∏a system zarzàdzania jakoÊcià i Êrodowi-
skiem wg ISO 9001:2000 i ISO 14001. 

Firma otrzyma∏a wiele nagród:
Z∏oty Medal Poleko (Mi´dzynarodowe Targi POL-

EKO); Wyró˝nienie i Medal Programu „Czysty Biz-
nes” za dba∏oÊç o ochron´ Êrodowiska naturalne-
go i dzia∏alnoÊç na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej;
Honorowy tytu∏ „Tego, który zmienia polski prze-
mys∏”, nadany przez Polskie Towarzystwo Wspie-
rania Przedsi´biorczoÊci (2002), Nagrod´ Polskie
Drogi XXI przyznanà przez wydawnictwo Polskie
Drogi oraz IBDiM za wykorzystanie kruszyw hut-
niczych do budowy dróg (2002); Medal Europejski
za kruszywa, nadany przez Komitet Integracji Eu-
ropejskiej oraz BCC (2002); Nagrod´ Ministra Âro-
dowiska za kruszywa hutnicze (2002), Tytu∏ Ga-
zeli Biznesu 2002 przyznany
przez wydawnictwo Puls Bizne-
su (2002); Panteon Polskiej Eko-
logii nadany przez Ministerstwo
Ârodowiska (2004).

Slag Recycling jest równie˝
firmà prospo∏ecznà. W 2001 ro-
ku m.in. przekaza∏a bezp∏atnie
produkty na remont Placu Ma-
riackiego w Krakowie. Wspiera
wiele szkó∏ i instytucji charyta-
tywnych. MP

Slag Recycling sp. z o.o.
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Anna BanaÊ, prezes Slag Recycling 
WejÊcie Polski w struktury Unii Europejskiej
powoduje potrzeb´ rozbudowy infrastruktu-
ry drogowej oraz obiektów us∏ugowo-han-
dlowych. JesteÊmy dumni, ˝e nasza firma
jako jeden z najwi´kszych dostawców kru-

szyw w Polsce ma w tym rozwoju swój znaczny udzia∏. Wierz´,
˝e wspólnie z bran˝à drogowà uda nam si´ zrealizowaç plany,
a prowadzone inwestycje b´dà nam s∏u˝yç wiele lat.

S lag Recycling sp z o.o. jest jednym z naj-
wi´kszych producentów kruszyw sztucznych
i z∏omu skrzepowego w Polsce. Spó∏ka po-

wsta∏a w lutym 1998 roku jako wspólne przedsi´-
wzi´cie dawnej Huty im. Tadeusza Sendzimira SA
oraz brytyjskiego konsorcjum Central European
Recovery Holdings. W ciàgu kilku lat sta∏a si´ naj-
wi´kszà w Polsce inwestycjà proekologicznà.

Kruszywa produkowane z ˝u˝li wielkopiecowych
i konwertorowych sà poszukiwanym produktem
przede wszystkim w budownictwie drogowym,
a z∏om ̋ elaza surowcem dla hut i odlewni. Kruszywa
hutnicze sà tak˝e cennym surowcem dla firm z bran-
˝y izolacji budowlanych, cementowej i hutniczej.

Czynnikiem decydujàcym o du˝ej popularnoÊci
kruszyw Slag Recycling sà doskona∏e parametry,
które w wielu przypadkach przewy˝szajà parame-
try kruszyw uzyskiwanych ze z∏ó˝ naturalnych. Ich
zaletà jest bardzo dobra wodoprzepuszczalnoÊç
oraz zag´szczalnoÊç. W trosce o ochron´ Êrodowi-
ska naturalnego u˝ywanie tych kruszyw jest zale-
cane przez normy Unii Europejskiej.

W 2004 roku kruszywa te zastosowano m.in.
przy budowie p∏yty Rynku G∏ównego w Krakowie,
budowy Trasy Galicyjskiej w obr´bie Dworca G∏ów-
nego, obwodnicy Wadowic i Rzeszowa, moderniza-
cji drogi Kraków–Targowisko oraz w poprzednich
latach do modernizacji Kopca KoÊciuszki, ulicy
Ksi´dza Tischnera, dojazdu do Portu Pó∏nocnego
w Gdaƒsku, Po∏udniowej Obwodnicy Miasta oraz
parkingów wokó∏ krakowskich supermarketów.

Firma posiada w∏asne laboratorium oraz wspó∏-
pracuje z niezale˝nymi centrami badawczymi. Do-
tychczas na jej zlecenie zrealizowano kilkanaÊcie
prac dotyczàcych wykorzystania ˝u˝li hutniczych. 

Kruszywa Slag Recyling stosowane sà równie˝ do
produkcji we∏ny mineralnej, szk∏a technicznego, wa-

∏ów przeciwpowodziowych i in-
nych. Firma ma nowoczesny sprz´t
o du˝ych mocach produkcyjnych,
co pozwala na sprawnà realizacj´
zamówieƒ. Kruszywa hutnicze
spe∏niajà wymagania polskich
i europejskich norm budowlanych.
Spó∏ka posiada:

● Atest Higieniczny PZH (HK/
B/1248/01/98) dopuszczajàcy
kruszywa hutnicze do stosowa-
nia w budownictwie.
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