
POLSKA POSTAWIŁA  
NA NOWOCZESNY RECYKLING 
O rozwoju recyklingu w Polsce rozmawiamy  
z Piotrem Pantołem, współwłaścicielem firmy  
Wende Recyclingtech s.c., zajmującej się dystrybucją 
profesjonalnych maszyn i urządzeń dla branży 
recyklingowej.

Firma Wende Recyclingtech s.c. istnieje od 1998 roku.  
Jak w ciągu 25 lat zmieniło się podejście polskich firm do 
ekologii i recyklingu?
PIOTR PANTOŁ: Diametralnie. Kiedy zakładaliśmy z żoną firmę, 
przedsiębiorcy nie byli zainteresowani recyklingiem, ale my widzie-
liśmy w nim przyszłość. Sytuacja uległa zmianie po wprowadze-
niu w 2001 r. ustawy o opakowaniach i odpadach opakowanio-
wych oraz na skutek regulacji Unii Europejskiej. Oprócz klientów 
prywatnych zaczęły się zgłaszać do nas korporacje oraz firmy ko-
munalne, które musiały inwestować w sortownie odpadów komu-
nalnych,  a następnie sortownie do zbiórki selektywnej. Zmieniło 
się także to, że kiedyś przedsiębiorcy kupowali głównie maszyny 
używane, a dzisiaj wybierają nowe. 

Skąd ta zmiana?
Maszyny pracują w ciągu linii sortowniczej, więc wyłączenie jed-
nego urządzenia z powodu awarii powoduje przestój całej linii. 
Dlatego kupienie używanej, a więc bardziej zawodnej maszyny 
przestało się opłacać. To właśnie niezawodność, wysoka jakość 
i innowacyjne rozwiązania urządzeń, które dys-
trybuujemy wpływają na ich wysoką dyspozycyj-
ność oraz niskie koszty eksploatacji.

Z którymi producentami maszyn współpra-
cuje Wende?
Jesteśmy przedstawicielem renomowanych 
i uznanych producentów urządzeń do recy-
klingu odpadów i surowców wtórnych. Fir-
ma Lindner Recyclingtech wraz Lindner Wa-
shTech, z którą współpracujemy od 25 lat to 
austriacki producent rozdrabniarek do produk-
cji paliwa alternatywnego RDF, niemiecki PAAL,  
w naszej ofercie od 23 lat, dostarcza automa-
tyczne belownice kanałowe, Nihot to holen-
derski producent rozmaitych separatorów po-
wietrznych, a BRT Hartner z Niemiec, będący 
w naszym portfolio od 13 lat, produkuje m.in. 
rozrywarki worków i separatory balistyczne.  
W zakresie maszyn do recyklingu tworzyw re-
prezentujemy austriacką firmę EREMA, któ-
ra dostarcza doskonałe wytłaczarki, włoską 
TRIA i niemiecki IWAT. Ważną pozycją w na-
szej ofercie jest francuska firma Pellenc, która 
produkuje świetne separatory optyczne oraz 
butelkomaty. W oparciu o te urządzenia jeste-

www.wende.pl

śmy więc w stanie dostarczyć klientom kompletne instalacje, na 
przykład w zakresie belowania surowców wtórnych czy produk-
cji paliwa alternatywnego RDF oraz kompletne linie do recyklin-
gu tworzyw. Zamontowaliśmy już ponad 800 automatycznych 
belownic kanałowych firmy PAAL oraz kilkaset instalacji do pro-
dukcji paliwa alternatywnego RDF, w tym wiele o wydajnościach 
przekraczających 20t/h gotowego paliwa. W sumie do tej pory 
sprzedaliśmy i zainstalowaliśmy oraz serwisujemy ponad 2000 
urządzeń do recyklingu odpadów i surowców wtórnych. Jesteśmy 
także stale obecni na targach branżowych Pol-Eco w Poznaniu  
i Plastpol w Kielcach.

Jakie firmy obsługuje Wende?
Wśród naszych klientów są zarówno małe, jak i największe polskie 
firmy, prywatne i komunalne, zajmujące się gospodarką odpadami. 
Nie sposób wymienić wszystkich, ale należą do nich takie przed-
siębiorstwa jak m.in. Stora Enso, Eneris, Sutco Polska, Kom-Eko 
Group, Citronex, Mondi, Rossmann, Grabplast, Remondis, Alba, 
PreZero, Novago, Byś, Eco Bielawa, Inneko, MPO Kraków, Master 
Tychy. Przez 25 lat zapracowaliśmy sobie na naszą dobrą opinię, 
budując zaufanie dzięki dostarczaniu wysokiej jakości urządzeń, 
terminowości  i uczciwości.

Firma oferuje również pełen serwis.
Zatrudniamy ponad 25 osób - monterów, mechaników, elektryków, 
pracowników zaplecza serwisowego, którzy prawie 24 godziny na 

dobę pracują nad utrzymaniem ruchu wszyst-
kich serwisowanych przez nas maszyn. Oferuje-
my serwis mobilny, a także wsparcie online oraz 
telefoniczne. Przeprowadzamy również remonty 
kapitalne maszyn w naszych bazach technicz-
nych w Brzegu i Łodzi. 

Jak wyglądają plany rozwojowe firmy?
W marcu tego  roku ma wejść w Polsce usta-
wa nakładająca na sklepy o powierzchni powy-
żej 200 m2 obowiązek ustawienia butelkomatów. 
Mamy więc nadzieję, że dystrybucja butelkoma-
tów firmy Pellenc stanie się kolejnym filarem biz-
nesowym. Butelkomaty sprawdziły się w krajach 
Europy zachodniej i skandynawskich, i moim 
zdaniem są krokiem w dobrą stronę, ponieważ 
to właśnie gównie butelki i puszki zanieczyszcza-
ją dzisiaj nasze środowisko naturalne. p
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WENDE RECYCLINGTECH S.C.

Przez 25 lat 
zapracowaliśmy sobie na 

naszą dobrą opinię, 
budując zaufanie dzięki 
dostarczaniu wysokiej 

jakości urządzeń, 
terminowości   
i uczciwości. 

Ewa i Piotr 
Pantoł


