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bemutatkozás

Green Way Hungary Zrt.
Introduction

A Green Way Hungary Zrt. 2009-ben alakult Budapesten.
Folyamatosan növekvô, környezettudatos kereskedelmi és
szolgáltató vállalkozás, amely külföldi és hazai partnerekkel együttmûködve kínálja termékeit, szolgáltatásait. Fô célja
jövôbiztos, környezeti szempontból fenntartható megoldások
szállítása magánszemélyek, vállalkozások és a közszférába
tartozó szervezetek, intézmények részére.

Green Way Hungary Corporation was founded in 2009 in
Budapest, Hungary. It is a constantly growing environmentminded wholesale commercial company, offering products and
services developed with international partners and Hungarian
research institutes. Its main objective is to provide future-proof,
environmentally sustainable solutions to individuals, private
companies and institutions of the public sector.

A Green Way Hungary Zrt. jelenleg a piacvezetô kalcium-klorid
szállító Magyarországon, a jég- és pormentesítésre használt
rendkívüli anyagból egy szezon alatt több ezer tonnát értékesít.
Partnerei között megtalálható többek között a Magyar Közút
Nonprofit Zrt., a Liszt Ferenc Budapesti Nemzetközi Repülôtér
és a Sziget Fesztivál is.

Green Way Hungary is the current market leader in selling
calcium chloride for de-icing and dust-binding purposes in
Hungary; annual market size can be measured in thousands in
metric tons. Our partners include the state-owned highway and
other road maintenance companies, the Liszt Ferenc Budapest
International Airport, the largest European open-air festival
“Sziget” among other big outdoor events, local governments etc.

A cég jelenleg
három fô területen mûködik,
és folyamatosan bôvíti ezek körét:

The company right now operates
in three different areas, while
constantly seeking new opportunities:

1 Jégmentesítés, síkosságmentesítés. A kalcium-klorid

1 De-icing, snow melting. Calcium chloride both in liquid and

2 Pormentesítés, pormegkötés. A kalcium-klorid az egyik

2 Dust-binding. Calcium chloride is one of the most effective

3 Mûanyag hulladéktárolók. A Green Way Hungary

3 H DPE

mind folyékony, mind szilárd (granulátum) formában az egyik
leghatékonyabb, környezetbarát jégmentesítô anyag. A hagyományos útszóró sóval szemben lényegesen kevésbé
van hatással a környezetre. A termékpaletta a 77%-os ipari
minôségû tiszta granulátumtól a különbözô (például mészköves) keverékekig tart. Ha a korróziót 100%-osan el kell
kerülni, akkor a szintén forgalmazott kalcium-magnéziumacetátot érdemes használni.

leghatékonyabb, tartós pormegkötô anyag, amit számos
országban használnak. Magyarországon egyedüliként a
Green Way Hungary Zrt. kínál teljes körû szolgáltatást a pormentesítés területén. Ezt a szolgáltatást használják például
több burkolatlan földút szakaszon, szabadtéri fesztiválokon,
filmforgatásokon (például a Die Hard 5 és a Herkules c. filmek
magyarországi forgatásán is), teniszpályákon, lovardákban.

Zrt. külföldi partnereivel együttmûködve teljes választékot kínál kültéri és beltéri, HDPE mûanyag hulladéktárolók
tekintetében, mind magán, mind kommunális célokra.
A szelektív gyûjtésben, hulladékfeldolgozásban használt
termékek is elérhetôk.

flake forms is one of the most effective, and environmentally
acceptable de-icing solutions. Compared to traditional salt,
it causes much less if any damage to the environment.
Our products range from 77% industrial grade flake to
several types of mixtures, including limestone and other
materials. If avoiding corrosion is an important issue, we
offer calcium-magnesium-acetate in liquid form.

dust-binding agents used in many countries. As the only
company in Hungary that offers complete solution against
dust, we provide service to many unpaved roads, open air
festivals, even big Holly wood movie productions like
Die Hard 5 or Hercules were served with anti-dust treatment
by our company. We also have tennis courts, riding centers
etc. among our clients.

garbage bins. Working with our international
partner we offer a full product range of plastic garbage
bins, for private and communal use as well. We focus on the
current issue of selective collection and garbage reuse.
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Our references and Partners

Balaton Sound | Budapest Airport Zrt. | Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem | Budapesti Rendôr-fôkapitányság
| Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. | Fôvárosi Gázmûvek Zrt. |
Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. | Gödöllôi Városüzemeltetô és
Szolgáltató Kft.| Graphisoft Park | Klebelsberg Intézmény-fenntartó Központ | Komáromi Városüzemeltetô | Lego Manufacturing Kft.
| Magyar Közút Nonprofit Zrt. | MÁV Ingatlankezelô Zrt. | Nemzeti
Sportközpontok | Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. | Óbudai
Vagyonkezelô Zrt. | Szegedi Ifjúsági Napok | Sziget Fesztivál | stb.

Balaton Sound Festival | Budapest Airport Corp. | Budapest
Funeral Institution | Budapest Public Area Maintenance Corp.
| City management companies | Graphisoft Park | Hercules
Film Ltd. | Hungarian Public Road Corp. | Hungarian Railways
Facility Management Corp. | Lego Manufacturing Ltd. | Police
Department of Budapest | Public utility companies | “Sziget”
Festival | University of Economics and Technology | etc.

