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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Renata Kazibudzka 

Doświadczenie i Odpowiedzialno

niebezpieczne. Nasza oferta obejmuje cały Katalog Odpadów.
 
Dodatkowo specjalizujemy się
pokrycia dachowe, materiały izolacyjne, elementy elewacji budynków.
 
Pracujemy w oparciu o posiadane decyzje zezwalaj
niebezpiecznych i innych niż
programy gospodarki odpadami. Ponadto nasza firma dysponuje własnymi 
transportu oraz odpowiednio przeszkolonymi pracownikami co jest gwarancj
sprawnej realizacji otrzymywa
kraju. 
 
W zakresie sprzedaży preparatów 
WEFASAN współpracujemy z firm
Wegscheider Farben. Od 2009 roku 
jesteśmy wyłącznym przedstawicielem 
handlowym tej firmy w Polsce. 
Współpracujemy również z Instytutem 
Chemii Przemysłowej w Warszawie, 
Instytutem Przetwórstwa Tworzyw 
Sztucznych „Metalchem” w Toruniu, 
Politechniką Częstochowską
Instytutem Mechanizacji Budownictwa i
Górnictwa Skalnego. 
 
Jesteśmy również członkiem Regionalnej Izby 
oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
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wiadczenie i Odpowiedzialność 
 
Przedsiębiorstwo Wielobran
EKOTOP  Renata Kazibudzka jest 
prywatnym przedsi
funkcjonującym na krajowym rynku 
od 15 marca 2001 roku. Do ewidencji 
działalności gospodarczej zostało 
wpisane w Urzędzie Gminy Poczesna 
pod nr 2104. 
specjalizuje się w nowoczesnych 
dziedzinach usług i handlu. 
Podstawową sferą działalno
jest kompleksowa gospodarka 
odpadami przemysłowymi, zarówno 

niebezpiecznymi jak i innymi ni
niebezpieczne. Nasza oferta obejmuje cały Katalog Odpadów. 

o specjalizujemy się w demontażach materiałów zawierających azbest, takich jak 
pokrycia dachowe, materiały izolacyjne, elementy elewacji budynków. 

Pracujemy w oparciu o posiadane decyzje zezwalające na zbieranie i transport odpadów 
ch niż niebezpieczne (do pobrania na stronie) oraz zatwierdzone 

programy gospodarki odpadami. Ponadto nasza firma dysponuje własnymi 
transportu oraz odpowiednio przeszkolonymi pracownikami co jest gwarancj
sprawnej realizacji otrzymywanych zleceń. Nasze usługi i towary oferujemy na terenie całego 

ży preparatów 
współpracujemy z firmą 

Wegscheider Farben. Od 2009 roku 
cznym przedstawicielem 

handlowym tej firmy w Polsce. 
z Instytutem 

Chemii Przemysłowej w Warszawie, 
Instytutem Przetwórstwa Tworzyw 
Sztucznych „Metalchem” w Toruniu, 

ęstochowską oraz 
tutem Mechanizacji Budownictwa i 

Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Cz
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 
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O firmie  

biorstwo Wielobranżowe 
Renata Kazibudzka jest 

prywatnym przedsiębiorstwem 
ącym na krajowym rynku 

od 15 marca 2001 roku. Do ewidencji 
ci gospodarczej zostało 

ędzie Gminy Poczesna 
Firma EKOTOP  

ę w nowoczesnych 
dziedzinach usług i handlu. 

ą ą działalności firmy 
jest kompleksowa gospodarka 
odpadami przemysłowymi, zarówno 

niebezpiecznymi jak i innymi niż 

ących azbest, takich jak 

ce na zbieranie i transport odpadów 
 niebezpieczne (do pobrania na stronie) oraz zatwierdzone 

programy gospodarki odpadami. Ponadto nasza firma dysponuje własnymi środkami 
transportu oraz odpowiednio przeszkolonymi pracownikami co jest gwarancją szybkiej i 

. Nasze usługi i towary oferujemy na terenie całego 

Handlowej w Częstochowie, 



 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Renata Kazibudzka 

Odpady przemysłowe

o Materiały konstrukcyjne i izolacyjne zawieraj
o Osady z przemysłowych oczyszczalni 
o Gruz 
o Żużle 
o Pyły 
o Podkłady kolejowe
o Zanieczyszczona ziemia
o Szlamy zendrowe, zendra
o Szlamy farb i lakierów i 

inne 

Posiadamy wszystkie niezb
uprawnienia i środki do sprawnego i 
rzetelnego wypełniania powierzonych nam 
zleceń. Nasi doświadczeni pracownicy 
chętnie udzielą dodatkowych informacji 
prosimy o kontakt telefoniczny z naszym 
biurem lub skorzystanie z formul
kontaktowego znajdującego się
stronie internetowej.  
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Odpady przemysłowe 

Kompleksowa gospodarka 
odpadami przemysłowymi

Głównym obszarem naszej 
działalności jest 
gospodarka odpadami przemysłowymi. 
Zajmujemy się odbiorem, transportem 
oraz utylizacją
niebezpiecznych oraz innych ni
niebezpieczne. Nasza oferta obejmuje 
cały Katalog Odpadów, m. in.:

 

Materiały konstrukcyjne i izolacyjne zawierające azbest 
Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków 

Podkłady kolejowe 
Zanieczyszczona ziemia 
Szlamy zendrowe, zendra 
Szlamy farb i lakierów i 

Posiadamy wszystkie niezbędne 
rodki do sprawnego i 

rzetelnego wypełniania powierzonych nam 
wiadczeni pracownicy 

 dodatkowych informacji – 
prosimy o kontakt telefoniczny z naszym 
biurem lub skorzystanie z formularza 

ącego się na naszej 
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Oferta  

Kompleksowa gospodarka 
odpadami przemysłowymi 

Głównym obszarem naszej 
ci jest kompleksowa 

gospodarka odpadami przemysłowymi. 
ę odbiorem, transportem 

oraz utylizacją odpadów 
niebezpiecznych oraz innych niż 
niebezpieczne. Nasza oferta obejmuje 
cały Katalog Odpadów, m. in.: 



 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Renata Kazibudzka 

Demontaż, odbiór i transport materiałów zawieraj
 
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w 
zawierających azbest, takich jak pokrycia dachowe, materiały izolacyjne, elementy elewacji.
 
Nasi odpowiednio przeszkoleni i zabezpieczeni, a tak
przeprowadzali rozbiórki materiałów z
kraju. Wszystkie działania prowadzimy z poszanowaniem zasad dbało
BHP, ze szczególnym uwzglę
azbest. Zdemontowane materiały z
własnych środków transportu.
 

Usługi usuwania odpadów za pomoc
 
DISAB-TELLA SDT-10T to mobilny odkurzacz przemysłowy. 
wydajności 3,250 m3/h zasilana silnikiem wysokopr
zapewniają sprawne funkcjonowanie w przewa

produkujących ceramikę, nawozy sztuczne itp.
 
Polecamy skorzystanie z odkurzacza przemysłowego DISAB
tam, gdzie należy szybko i dokładnie oczy
odpadów. 
 

Wielobranżowe 
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Demontaż i odbiór azbestu

, odbiór i transport materiałów zawierających azbest 

świadczenie w przeprowadzaniu demontaży i zbiórek materiałów 
cych azbest, takich jak pokrycia dachowe, materiały izolacyjne, elementy elewacji.

Nasi odpowiednio przeszkoleni i zabezpieczeni, a także doświadczeni pracownicy 
przeprowadzali rozbiórki materiałów zawierających azbest w wielu gminach na terenie całego 
kraju. Wszystkie działania prowadzimy z poszanowaniem zasad dbałości o 
BHP, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia dla zdrowia jakie niesie rakotwórczy 
azbest. Zdemontowane materiały zawierające azbest odbieramy i transportujemy z u

 

Odkurzacz przemysłowy 

Usługi usuwania odpadów za pomocą odkurzacza przemysłowego DISAB

10T to mobilny odkurzacz przemysłowy. Źródłem próż
ci 3,250 m3/h zasilana silnikiem wysokoprężnym o mocy 55 kW. Parametry te 

 sprawne funkcjonowanie w przeważającej większości zastosowań
bardzo dobrze sprawdza si

gospodarce odpadami, 
przeznaczone jest do usuwania 
odpadów i zanieczyszcze
dostępnych miejsc (basenów, 
kanałów, zbiorników), a tak
czyszczenia hal, maszyn itp. 
Znajduje swoje zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie konieczne jest 
usunięcie różnego rodzaju pyłów i 
innych substancji trudnych do 
usunięcia innymi sposobami. 
Urządzenie nadaje si
każdych warunkach, a szczególnie 
przydatne okazuje si
cementowniach, kopalniach, 

elektrowniach, zakładach 
ę, nawozy sztuczne itp. 

Polecamy skorzystanie z odkurzacza przemysłowego DISAB-TELLA SDT
y szybko i dokładnie oczyścić trudno dostępne miejsca z kłopotliwych 
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ż i odbiór azbestu 

ży i zbiórek materiałów 
cych azbest, takich jak pokrycia dachowe, materiały izolacyjne, elementy elewacji. 

świadczeni pracownicy 
cych azbest w wielu gminach na terenie całego 

ści o środowisko oraz 
enia dla zdrowia jakie niesie rakotwórczy 

ce azbest odbieramy i transportujemy z użyciem 

Odkurzacz przemysłowy  

 odkurzacza przemysłowego DISAB-TELLA 

Źródłem próżni jest pompa o 
nym o mocy 55 kW. Parametry te 

ci zastosowań. Urządzenie to 
bardzo dobrze sprawdza się w 

gospodarce odpadami, 
przeznaczone jest do usuwania 
odpadów i zanieczyszczeń z trudno 

pnych miejsc (basenów, 
kanałów, zbiorników), a także do 
czyszczenia hal, maszyn itp. 
Znajduje swoje zastosowanie 

dzie tam, gdzie konieczne jest 
żnego rodzaju pyłów i 

innych substancji trudnych do 
cia innymi sposobami. 

dzenie nadaje się do użytku w 
dych warunkach, a szczególnie 

przydatne okazuje się w 
cementowniach, kopalniach, 

elektrowniach, zakładach 

TELLA SDT-10T wszędzie 
pne miejsca z kłopotliwych 



 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Renata Kazibudzka 

 

 

Wegscheider Farben Ges.m.b.H. & Co. KG. Oferowane przez nas preparaty marki 
WEFASAN mają za zadanie wspomaga
pobudzone do działania są w stanie wywoła
bezpieczeństwo i skuteczność
wyjątkowo szerokie. Preparaty WEFASAN składaj
nie zawierają żadnych substancji chemicznych.
 
Zapraszamy do zapoznania się
pasz dla zwierząt, preparatów wspomagaj
biologiczne oczyszczanie ścieków.
 
Pełna oferta dostępna jest do pobrania w formie folderu PDF na naszej stronie internetowej.
  

Wielobranżowe 
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Dodatki biologiczne WEFASAN 

Nowoczesne preparaty biologiczne 
WEFASAN dla ochrony 
środowiska i przemysłu rolniczego
 
Mamy przyjemność
Państwu gamę nowoczesnych 
preparatów dla przemysłu rolniczego 
oraz ochrony 
produkowanych przez firm
Wegscheider Farben
 
Od 2009 roku firma EKOTOP jest 
wyłącznym przedstawicielem 

handlowym na terenie Polski firmy 
Wegscheider Farben Ges.m.b.H. & Co. KG. Oferowane przez nas preparaty marki 

 za zadanie wspomagać obecne w środowisku mikroorganizmy, które
ą w stanie wywołać szereg pozytywnych efektów. Ze wzgl
ść działania drobnoustrojów, możliwości ich wykorzystania s

tkowo szerokie. Preparaty WEFASAN składają się jedynie z naturalnych składników
adnych substancji chemicznych. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dodatków biologicznych WEFASAN do upraw, 
t, preparatów wspomagających hodowlę, a także przyspieszaj

ścieków. 

do pobrania w formie folderu PDF na naszej stronie internetowej.
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Dodatki biologiczne WEFASAN  

Nowoczesne preparaty biologiczne 
WEFASAN dla ochrony 
rodowiska i przemysłu rolniczego 

Mamy przyjemność zaprezentować 
ę nowoczesnych 

preparatów dla przemysłu rolniczego 
oraz ochrony środowiska 
produkowanych przez firmę 
Wegscheider Farben z Austrii. 

Od 2009 roku firma EKOTOP jest 
cznym przedstawicielem 

handlowym na terenie Polski firmy 
Wegscheider Farben Ges.m.b.H. & Co. KG. Oferowane przez nas preparaty marki 

rodowisku mikroorganizmy, które 
 szereg pozytywnych efektów. Ze względu na 

ści ich wykorzystania są 
 jedynie z naturalnych składników i 

 dodatków biologicznych WEFASAN do upraw, 
że przyspieszających 

do pobrania w formie folderu PDF na naszej stronie internetowej. 



 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Renata Kazibudzka 

 

 

Badania naukowe i innowacje
 
Firma EKOTOP otrzymała wyróż
za opracowanie technologii wytwarzania chemoodpornych wykładzin i kitów z 
wykorzystaniem odpadowego szkła oraz szlamów pogalwanicznych.
 
Technologia ta cechuje się wykorz
materiałów odpadowych, co pozwoli na zaoferowanie klientom produktu korzystnego dla 
środowiska w bardzo konkurencyjnej cenie.
cechują się nadzwyczajnymi parametr
 

• Bardzo dobre właściwoś
MPa), 

• Odporność na agresywne chemicznie media, kwasy i zasady, 
• Szczelność i bardzo niska nasi
• Kolorystyka zgodna z ż

 
O otrzymanym przez nas wyróż
Lakiery wydawanego przez Instytut In
Gliwicach. 
 

Wielobranżowe 
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Badania naukowe i innowacje 

Firma EKOTOP otrzymała wyróżnienie w XII edycji konkursu „Jurajski Produkt Roku 2012” 
za opracowanie technologii wytwarzania chemoodpornych wykładzin i kitów z 
wykorzystaniem odpadowego szkła oraz szlamów pogalwanicznych. 

Technologia ta cechuje się wykorzystaniem w procesie produkcyjnym du
materiałów odpadowych, co pozwoli na zaoferowanie klientom produktu korzystnego dla 
rodowiska w bardzo konkurencyjnej cenie.  Ponadto, produkty wytwarzane w tej technologii 

 nadzwyczajnymi parametrami użytkowymi, takimi jak:  

ściwości wytrzymałościowe (wytrzymałość na ściskanie powy

 na agresywne chemicznie media, kwasy i zasady,  
 i bardzo niska nasiąkliwość,  

Kolorystyka zgodna z życzeniem klienta.  

wyróżnieniu napisano w numerze 4/2013 dwumiesi
Lakiery wydawanego przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w 
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Rozwój  

nienie w XII edycji konkursu „Jurajski Produkt Roku 2012” 
za opracowanie technologii wytwarzania chemoodpornych wykładzin i kitów z 

ystaniem w procesie produkcyjnym dużych ilości 
materiałów odpadowych, co pozwoli na zaoferowanie klientom produktu korzystnego dla 

Ponadto, produkty wytwarzane w tej technologii 

ść ściskanie powyżej 32 

numerze 4/2013 dwumiesięcznika Farby i 
ynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w 

 



 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Renata Kazibudzka 

Doświadczenie, odpowiedzialno
 

W firmie EKOTOP stawiamy na rzetelno
pracownicy są wyposażeni we wszystkie niezb
powierzone nam zlecenia. Działanie w sferze zwi
wymaga od nas również odpowiedzialno
zgromadzone na przestrzeni lat referencje
internetowej. 
 
Zagadnienia prawne 
 
Prowadzenie działalności zwią
koniecznością posiadania odpowiednich uprawnie
uprawnienia firmie EKOTOP są
 
 
 
  

Wielobranżowe 
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Dokumenty i referencje

wiadczenie, odpowiedzialność i profesjonalizm 

W firmie EKOTOP stawiamy na rzetelność i profesjonalizm. Nasi wykwalifikowani 
żeni we wszystkie niezbędne środki, by terminowo wykona

Działanie w sferze związanej z ochroną środowiska naturalnego 
ż odpowiedzialności. Naszą wiarygodność mogą potwierdzi

zgromadzone na przestrzeni lat referencje, dostępne w formie galerii na naszej stronie 

ści związanej z gospodarką odpadami przemysłowymi wi
iadania odpowiednich uprawnień. Wszystkie dokumenty nadaj

uprawnienia firmie EKOTOP są dostępne do pobrania  na naszej stronie internetowej
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Dokumenty i referencje  

 i profesjonalizm. Nasi wykwalifikowani 
rodki, by terminowo wykonać 

ą środowiska naturalnego 
ść ą potwierdzić liczne, 

pne w formie galerii na naszej stronie 

 odpadami przemysłowymi wiążę się z 
. Wszystkie dokumenty nadające wybrane 

na naszej stronie internetowej. 



 

 

 

PW EKOTOP Renata Kazibudzka 
▪ ul. Glogera 4 ▪ 42-200 Częstochowa 
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