
Kérjük, vásárlás előtt adja meg az adott besorolás mértékét a képviselőnknek. A felhasználó felelős azért, hogy a besorolás megfelelően legyen megadva a vásárlás előtt és az Eurocarb 
Products semmilyen felelősséget nem vállal arra, hogy a termékek egy adott felhasználáshoz megfelelnek. A nedves aktívszén szelektíven eltávolítja az oxigént a levegőből. Legyen óvatos, 
amikor akár csak részben elzárt térbe lép, amely szenet tartalmaz és ahol az oxigén szintje veszélyes mértékben le van  csökkenve.

PURE, EFFECTIVE, SUSTAINABLE

A TERMÉKEINK LEGFŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI:

• Arany feldolgozás
• Víztisztítás, szennyvíz és ivóvíz kezelés
• Légzésvédelmi eszközök és egyéb személyes védőfelszerelések
• Kollektív védelmi rendszerek
• Italgyártás
• Élelmiszergyártás
• Oldószer visszanyerés
• Biogáz kezelés
• Autó utastér szűrők
• Cigaretta szűrők
• Vegyifülke szűrők
• Beltéri légszűrés
• Füstgáz kezelés
• Szennyvíz szag kezelés
• Akvarisztika
• Gyógyszeripari minőségű szenek, amelyek megfelelnek az EP követelményeknek
• Táplálék-kiegészítő gyártás
• Szuperkondenzátorok és nagy kapacitású akkumulátor elektródák alkalmazásához
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• Állandóan kiváló minőségű termékek forgalmazása, amelyek megfelelnek az ügyfelek egyedi követelményeinek.
• Gyors szállítási és rugalmas termék-ellátási lehetőségek biztosítása.
• Hosszú távú kölcsönösen prosperáló kapcsolat kialakítása az ügyfeleinkkel.
Széles körű szén, fa és kókusz alapú termékeket kínálunk, amelyek szinte az összes vásárlói igénynek megfelelnek. Különösen erősek 
vagyunk azon alkalmazási területeken, ahol kókusz héj alapú szén kerül felhasználásra, ezeket a Sri Lanka-i anyavállalatunk gyárában, 
valamint Thaiföldön és Indonéziában állítjuk elő.

Az Egyesült Királyságban lévő telephelyünkről Európábaszerte és azon túl is szállítunk. Termékeink széles skálája áll rendelkezésre gyors 
kiszállítással illetve a kiemelt ügyfeleink részére stratégiai készletet tudunk elkülöníteni a lehető leggyorsabb kiszolgálás érdekében. A 
Haycarb gyárunkból közvetlenül is tudunk termékeket elszállíttatni európai kikötőkbe vagy akár egészen az ügyfél telephelyéig, ha erre 
szükség van. Minden termékünk teljesen nyomonkövethető, az egész ellátási láncon nyilvántartást végzünk a nyersanyagokkal 
kapcsolatban is. Az összes legyártott termékünk kiszállítás előtt egyedileg tesztelésre kerül annak érdekében, hogy az ügyfeleink mindig 
maximálisan elégedettek legyenek a termékeink minöségével.

Az Eurocarb-nál képesek vagyunk elvégezni az összes szabványos aktívszén tesztet, rendelkezünk saját gáztesztelő létesítménnyel is a 
légkezelő szenek értékeléséhez. Szorosan együtt dolgozunk az ügyfeleinkkel, hogy folyamatosan jobb illetve ügyfélre szabott termékeket 
tudjunk biztosítani az egyedi felhasználásokhoz. Nagyobb és komplexebb projektek esetében bevonjuk a Haycarb termékfejlesztési 
csapatot is, hogy a lehető legprofesszionálisabb megoldást kínáljuk az ügyfeleinknek.

A bristoli telephelyünk jelentősen kibővült az 1986-os megnyitásához képest, saját laboratóriumunk, 3 raktárunk, impregnáló üzemünk is 
van. Először 1993-ban kaptunk ISO9001 minősítést, és 2009-ben regisztráltunk a BSi-nél, a legújabb 2008-as kiadásra. Már 1993 óta ISO 
9001 akkreditációval rendelkezünk.

Termékek és alkalmazások.

Teljes körű szén, fa és kókusz alapú aktívszén termékeket kínálunk és az alábbiak gyártására vagyunk képesek:

• Granulátum pontosan meghatározott mérettartományban az alkalmazások teljes spektrumához. 
• Aktívszén porok teljesen különböző részecske átmérővel 200 μm mérettől egészen 10 μm méretig.
• Tiszta, egységes méretű pelletek kevesebb mint 2 mm átmérőtől 5 mm-ig vagy még nagyobb méretben.
• Mosott szenek, rendkívül nagy tisztaságú termékeket is beleértve.
• Impregnált szenek különböző speciális felhasználásokhoz.

termeléséhez, ami az országos hálózatot táplálja Sri Lankán. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának nagymértékű csökkentése miatt 
megkaptuk a Sri Lanka-i nemzeti tudományos és technológiai díjat, és a nyilvántartott rendszer forgalmazható szén-dioxid kibocsátási 
krediteket is generál az UNFCCC rendszerben. Ez a gyár jelenleg a szén igényeink mintegy 25%-át biztosítja Sri Lankán.

Jövöbeli tervek

A további terjeszkedés folytatódik; az új Shizuka üzemet 2012-ben szereztük meg Thaiföldön, és a többi projektek lehetővé teszik szá-
munkra, hogy kielégítsük a minőségi szén termékek iránti egyre növekvő igényeket világszerte. Egy valóban biztonságos és elejétől végéig 
fenntartható ellátási láncot biztosítunk, amely nyitott és átlátható az ügyfeleink részére.

A Haycarb többek között a következö tanúsítványokkal rendelkezik:

• ISO9001: 2015 (az összes gyár)
• ISO14001: 2004 (Sri Lanka-i gyárak) 
• Kóser tanúsítvány (Sri Lanka-i gyárak)
• Halal tanúsítvány (Indonéz gyár)
• NSF tanúsítvány (víztisztításhoz használt szenek)

Ezen kívül az ezüst impregnált szeneink EPA-regisztrációval is rendelkeznek.

JOBB ÉLETKÖRÜLMÉNYEK RÉVÉN SZÉN  “

“

, Az EUROCARB, a Haycarb plc. 
Az EUROCARB, a Haycarb plc. európai leányvállalata, 
az egyik európai piacvezet aktívszén beszállító vállalat, 
több mint 30 éves múlttal.

Rendkívüli figyelmet fordítunk az alábbiakra: Terjeszkedés

A cég 1993-ban nyitotta meg a Carbokarn fióktelepét Thaiföldön, 2005-ben pedig Indonéziában. A második Srí 
Lanka-i gyár 1996-ban nyitotta meg kapuit a Badalgama telep átvételét követően. Azóta jelentősen megnőtt 
minden egyes gyár kapacitása és a gyárakban lévő rendszerek is sokat fejlődtek, és kialakult a 
nyersanyag-ellátási lánc is az egész régióban.

Recogen - Szén üzem

A Haycarb egyedülálló technológiával termeli a szén nyersanyagát a Recogen projekten keresztül. Ez egy 
modern ipari szén üzem Srí Lankán, és a munkafolyamat biztosítja, hogy az illékony szerves gázok ne 
kerüljenek a légkörbe a folyamat során. Ezeket a gázokat összegyűjtjük és elégetjük villamos energia

Hayleys
A Hayleys eredetileg a Dél-Sri Lanka-i Galle kikötővárosban kezdte meg a működését 1878-ban. A cég 1954-ben vált részvénytársasággá, 
és ma már az egyik legnagyobb és legismertebb konglomerátum Sri Lankában világméretű működési területtel. A cég tevékenységei sok 
mindent magában foglalnak, mint pl. szállítás, mezőgazdaság, rost, gumi, aktívszén, vegyszerek, ültetvények, fogyasztói termékek, szállodák 
és üdülők, textil- és villamosenergia-termelés ezért a Hayleys plc Sri Lanka egyik legnagyobb exportőre, és Sri Lanka exportból származó 
bevételének több mint 2%-áért felelős. A Srí Lanka-i vállalati közösségben páratlan hírneve van a cégünknek, és az elmúlt évtizedben 
mintegy 4 alkalommal elnyertük a „Srí Lanka legjobb vállalata” díjat a Ceylon-i Kereskedelmi kamarától. A Hayley sok fenntarthatósági és a 
társadalmi felelősségvállalási programmal rendelkezik, ezért kulcsszerepet játszik a Srí Lanka-i gazdaságban, és globális vezető pozícióra 
tett szert a különböző vállalataival.

Haycarb PLC

A Haycarb, a kókusz héj alapú aktívszén vezető gyártója a világon. Elismerten innovatív piacvezető a magas minőségű aktívszén gyártásban, 
az éves kapacitása meghaladja a 42.000 tonna készterméket. 1973- tól kezdődően a Haycarb úttörője volt a kókusz héj szén aktiválásának az 
ázsiai régióban, és gyorsan híressé vált a minőségi kiszolgálás miatt, már a kezdetektől exportált Európába és az Egyesült Államokba is. 
A Colombo-i tőzsdén jegyzik és a legtöbb részvény az anya cég a Hayleys Csoport tulajdonában van. A cég a folyamatok szoros felügyeletére 
és a minőségre összpontosít, kiváló felügyeleti rendszereket fejlesztett ki a kemencékhez, amelyek biztosítják, hogy a termék a kívánt 
paramétereken belül legyen, és ezen kívül lehetővé teszik az új termékek kifejlesztését egyedi kemence körülmények között.

HAYCARB KÖZPONTI IRODA  Colombo, Sri Lanka HAYCARB LEÁNYVÁLLALATOK  Eurocarb Products Ltd, Bristol, UK  Haycarb USA, 
Pittsburgh, USA  Haycarb Holdings, Melbourne, Australia  Haylex, Tokyo, Japan AKTÍV SZÉN IRODÁK  Madampe, Sri Lanka  Badalgama, 
Sri Lanka  Chonburi, Thaiföld  Bitung, IIndonézia      Shizuka, Thaiföld      Palu, Indonézia       
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• Állandóan kiváló minőségű termékek forgalmazása, amelyek megfelelnek az ügyfelek egyedi követelményeinek.
• Gyors szállítási és rugalmas termék-ellátási lehetőségek biztosítása.
• Hosszú távú kölcsönösen prosperáló kapcsolat kialakítása az ügyfeleinkkel.
Széles körű szén, fa és kókusz alapú termékeket kínálunk, amelyek szinte az összes vásárlói igénynek megfelelnek. Különösen erősek 
vagyunk azon alkalmazási területeken, ahol kókusz héj alapú szén kerül felhasználásra, ezeket a Sri Lanka-i anyavállalatunk gyárában, 
valamint Thaiföldön és Indonéziában állítjuk elő.

Az Egyesült Királyságban lévő telephelyünkről Európábaszerte és azon túl is szállítunk. Termékeink széles skálája áll rendelkezésre gyors 
kiszállítással illetve a kiemelt ügyfeleink részére stratégiai készletet tudunk elkülöníteni a lehető leggyorsabb kiszolgálás érdekében. A 
Haycarb gyárunkból közvetlenül is tudunk termékeket elszállíttatni európai kikötőkbe vagy akár egészen az ügyfél telephelyéig, ha erre 
szükség van. Minden termékünk teljesen nyomonkövethető, az egész ellátási láncon nyilvántartást végzünk a nyersanyagokkal 
kapcsolatban is. Az összes legyártott termékünk kiszállítás előtt egyedileg tesztelésre kerül annak érdekében, hogy az ügyfeleink mindig 
maximálisan elégedettek legyenek a termékeink minöségével.

Az Eurocarb-nál képesek vagyunk elvégezni az összes szabványos aktívszén tesztet, rendelkezünk saját gáztesztelő létesítménnyel is a 
légkezelő szenek értékeléséhez. Szorosan együtt dolgozunk az ügyfeleinkkel, hogy folyamatosan jobb illetve ügyfélre szabott termékeket 
tudjunk biztosítani az egyedi felhasználásokhoz. Nagyobb és komplexebb projektek esetében bevonjuk a Haycarb termékfejlesztési 
csapatot is, hogy a lehető legprofesszionálisabb megoldást kínáljuk az ügyfeleinknek.

A bristoli telephelyünk jelentősen kibővült az 1986-os megnyitásához képest, saját laboratóriumunk, 3 raktárunk, impregnáló üzemünk is 
van. Először 1993-ban kaptunk ISO9001 minősítést, és 2009-ben regisztráltunk a BSi-nél, a legújabb 2008-as kiadásra. Már 1993 óta ISO 
9001 akkreditációval rendelkezünk.

Termékek és alkalmazások.

Teljes körű szén, fa és kókusz alapú aktívszén termékeket kínálunk és az alábbiak gyártására vagyunk képesek:

• Granulátum pontosan meghatározott mérettartományban az alkalmazások teljes spektrumához. 
• Aktívszén porok teljesen különböző részecske átmérővel 200 μm mérettől egészen 10 μm méretig.
• Tiszta, egységes méretű pelletek kevesebb mint 2 mm átmérőtől 5 mm-ig vagy még nagyobb méretben.
• Mosott szenek, rendkívül nagy tisztaságú termékeket is beleértve.
• Impregnált szenek különböző speciális felhasználásokhoz.

termeléséhez, ami az országos hálózatot táplálja Sri Lankán. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának nagymértékű csökkentése miatt 
megkaptuk a Sri Lanka-i nemzeti tudományos és technológiai díjat, és a nyilvántartott rendszer forgalmazható szén-dioxid kibocsátási 
krediteket is generál az UNFCCC rendszerben. Ez a gyár jelenleg a szén igényeink mintegy 25%-át biztosítja Sri Lankán.

Jövöbeli tervek

A további terjeszkedés folytatódik; az új Shizuka üzemet 2012-ben szereztük meg Thaiföldön, és a többi projektek lehetővé teszik szá-
munkra, hogy kielégítsük a minőségi szén termékek iránti egyre növekvő igényeket világszerte. Egy valóban biztonságos és elejétől végéig 
fenntartható ellátási láncot biztosítunk, amely nyitott és átlátható az ügyfeleink részére.

A Haycarb többek között a következö tanúsítványokkal rendelkezik:

• ISO9001: 2015 (az összes gyár)
• ISO14001: 2004 (Sri Lanka-i gyárak) 
• Kóser tanúsítvány (Sri Lanka-i gyárak)
• Halal tanúsítvány (Indonéz gyár)
• NSF tanúsítvány (víztisztításhoz használt szenek)

Ezen kívül az ezüst impregnált szeneink EPA-regisztrációval is rendelkeznek.

JOBB ÉLETKÖRÜLMÉNYEK RÉVÉN SZÉN  “
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, Az EUROCARB, a Haycarb plc. 
Az EUROCARB, a Haycarb plc. európai leányvállalata, 
az egyik európai piacvezet aktívszén beszállító vállalat, 
több mint 30 éves múlttal.

Rendkívüli figyelmet fordítunk az alábbiakra: Terjeszkedés

A cég 1993-ban nyitotta meg a Carbokarn fióktelepét Thaiföldön, 2005-ben pedig Indonéziában. A második Srí 
Lanka-i gyár 1996-ban nyitotta meg kapuit a Badalgama telep átvételét követően. Azóta jelentősen megnőtt 
minden egyes gyár kapacitása és a gyárakban lévő rendszerek is sokat fejlődtek, és kialakult a 
nyersanyag-ellátási lánc is az egész régióban.

Recogen - Szén üzem

A Haycarb egyedülálló technológiával termeli a szén nyersanyagát a Recogen projekten keresztül. Ez egy 
modern ipari szén üzem Srí Lankán, és a munkafolyamat biztosítja, hogy az illékony szerves gázok ne 
kerüljenek a légkörbe a folyamat során. Ezeket a gázokat összegyűjtjük és elégetjük villamos energia

Hayleys
A Hayleys eredetileg a Dél-Sri Lanka-i Galle kikötővárosban kezdte meg a működését 1878-ban. A cég 1954-ben vált részvénytársasággá, 
és ma már az egyik legnagyobb és legismertebb konglomerátum Sri Lankában világméretű működési területtel. A cég tevékenységei sok 
mindent magában foglalnak, mint pl. szállítás, mezőgazdaság, rost, gumi, aktívszén, vegyszerek, ültetvények, fogyasztói termékek, szállodák 
és üdülők, textil- és villamosenergia-termelés ezért a Hayleys plc Sri Lanka egyik legnagyobb exportőre, és Sri Lanka exportból származó 
bevételének több mint 2%-áért felelős. A Srí Lanka-i vállalati közösségben páratlan hírneve van a cégünknek, és az elmúlt évtizedben 
mintegy 4 alkalommal elnyertük a „Srí Lanka legjobb vállalata” díjat a Ceylon-i Kereskedelmi kamarától. A Hayley sok fenntarthatósági és a 
társadalmi felelősségvállalási programmal rendelkezik, ezért kulcsszerepet játszik a Srí Lanka-i gazdaságban, és globális vezető pozícióra 
tett szert a különböző vállalataival.

Haycarb PLC

A Haycarb, a kókusz héj alapú aktívszén vezető gyártója a világon. Elismerten innovatív piacvezető a magas minőségű aktívszén gyártásban, 
az éves kapacitása meghaladja a 42.000 tonna készterméket. 1973- tól kezdődően a Haycarb úttörője volt a kókusz héj szén aktiválásának az 
ázsiai régióban, és gyorsan híressé vált a minőségi kiszolgálás miatt, már a kezdetektől exportált Európába és az Egyesült Államokba is. 
A Colombo-i tőzsdén jegyzik és a legtöbb részvény az anya cég a Hayleys Csoport tulajdonában van. A cég a folyamatok szoros felügyeletére 
és a minőségre összpontosít, kiváló felügyeleti rendszereket fejlesztett ki a kemencékhez, amelyek biztosítják, hogy a termék a kívánt 
paramétereken belül legyen, és ezen kívül lehetővé teszik az új termékek kifejlesztését egyedi kemence körülmények között.
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• Állandóan kiváló minőségű termékek forgalmazása, amelyek megfelelnek az ügyfelek egyedi követelményeinek.
• Gyors szállítási és rugalmas termék-ellátási lehetőségek biztosítása.
• Hosszú távú kölcsönösen prosperáló kapcsolat kialakítása az ügyfeleinkkel.
Széles körű szén, fa és kókusz alapú termékeket kínálunk, amelyek szinte az összes vásárlói igénynek megfelelnek. Különösen erősek 
vagyunk azon alkalmazási területeken, ahol kókusz héj alapú szén kerül felhasználásra, ezeket a Sri Lanka-i anyavállalatunk gyárában, 
valamint Thaiföldön és Indonéziában állítjuk elő.

Az Egyesült Királyságban lévő telephelyünkről Európábaszerte és azon túl is szállítunk. Termékeink széles skálája áll rendelkezésre gyors 
kiszállítással illetve a kiemelt ügyfeleink részére stratégiai készletet tudunk elkülöníteni a lehető leggyorsabb kiszolgálás érdekében. A 
Haycarb gyárunkból közvetlenül is tudunk termékeket elszállíttatni európai kikötőkbe vagy akár egészen az ügyfél telephelyéig, ha erre 
szükség van. Minden termékünk teljesen nyomonkövethető, az egész ellátási láncon nyilvántartást végzünk a nyersanyagokkal 
kapcsolatban is. Az összes legyártott termékünk kiszállítás előtt egyedileg tesztelésre kerül annak érdekében, hogy az ügyfeleink mindig 
maximálisan elégedettek legyenek a termékeink minöségével.

Az Eurocarb-nál képesek vagyunk elvégezni az összes szabványos aktívszén tesztet, rendelkezünk saját gáztesztelő létesítménnyel is a 
légkezelő szenek értékeléséhez. Szorosan együtt dolgozunk az ügyfeleinkkel, hogy folyamatosan jobb illetve ügyfélre szabott termékeket 
tudjunk biztosítani az egyedi felhasználásokhoz. Nagyobb és komplexebb projektek esetében bevonjuk a Haycarb termékfejlesztési 
csapatot is, hogy a lehető legprofesszionálisabb megoldást kínáljuk az ügyfeleinknek.

A bristoli telephelyünk jelentősen kibővült az 1986-os megnyitásához képest, saját laboratóriumunk, 3 raktárunk, impregnáló üzemünk is 
van. Először 1993-ban kaptunk ISO9001 minősítést, és 2009-ben regisztráltunk a BSi-nél, a legújabb 2008-as kiadásra. Már 1993 óta ISO 
9001 akkreditációval rendelkezünk.

Termékek és alkalmazások.

Teljes körű szén, fa és kókusz alapú aktívszén termékeket kínálunk és az alábbiak gyártására vagyunk képesek:

• Granulátum pontosan meghatározott mérettartományban az alkalmazások teljes spektrumához. 
• Aktívszén porok teljesen különböző részecske átmérővel 200 μm mérettől egészen 10 μm méretig.
• Tiszta, egységes méretű pelletek kevesebb mint 2 mm átmérőtől 5 mm-ig vagy még nagyobb méretben.
• Mosott szenek, rendkívül nagy tisztaságú termékeket is beleértve.
• Impregnált szenek különböző speciális felhasználásokhoz.

termeléséhez, ami az országos hálózatot táplálja Sri Lankán. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának nagymértékű csökkentése miatt 
megkaptuk a Sri Lanka-i nemzeti tudományos és technológiai díjat, és a nyilvántartott rendszer forgalmazható szén-dioxid kibocsátási 
krediteket is generál az UNFCCC rendszerben. Ez a gyár jelenleg a szén igényeink mintegy 25%-át biztosítja Sri Lankán.

Jövöbeli tervek

A további terjeszkedés folytatódik; az új Shizuka üzemet 2012-ben szereztük meg Thaiföldön, és a többi projektek lehetővé teszik szá-
munkra, hogy kielégítsük a minőségi szén termékek iránti egyre növekvő igényeket világszerte. Egy valóban biztonságos és elejétől végéig 
fenntartható ellátási láncot biztosítunk, amely nyitott és átlátható az ügyfeleink részére.

A Haycarb többek között a következö tanúsítványokkal rendelkezik:

• ISO9001: 2015 (az összes gyár)
• ISO14001: 2004 (Sri Lanka-i gyárak) 
• Kóser tanúsítvány (Sri Lanka-i gyárak)
• Halal tanúsítvány (Indonéz gyár)
• NSF tanúsítvány (víztisztításhoz használt szenek)

Ezen kívül az ezüst impregnált szeneink EPA-regisztrációval is rendelkeznek.

JOBB ÉLETKÖRÜLMÉNYEK RÉVÉN SZÉN  “

“

, Az EUROCARB, a Haycarb plc. 
Az EUROCARB, a Haycarb plc. európai leányvállalata, 
az egyik európai piacvezet aktívszén beszállító vállalat, 
több mint 30 éves múlttal.

Rendkívüli figyelmet fordítunk az alábbiakra: Terjeszkedés

A cég 1993-ban nyitotta meg a Carbokarn fióktelepét Thaiföldön, 2005-ben pedig Indonéziában. A második Srí 
Lanka-i gyár 1996-ban nyitotta meg kapuit a Badalgama telep átvételét követően. Azóta jelentősen megnőtt 
minden egyes gyár kapacitása és a gyárakban lévő rendszerek is sokat fejlődtek, és kialakult a 
nyersanyag-ellátási lánc is az egész régióban.

Recogen - Szén üzem

A Haycarb egyedülálló technológiával termeli a szén nyersanyagát a Recogen projekten keresztül. Ez egy 
modern ipari szén üzem Srí Lankán, és a munkafolyamat biztosítja, hogy az illékony szerves gázok ne 
kerüljenek a légkörbe a folyamat során. Ezeket a gázokat összegyűjtjük és elégetjük villamos energia

Hayleys
A Hayleys eredetileg a Dél-Sri Lanka-i Galle kikötővárosban kezdte meg a működését 1878-ban. A cég 1954-ben vált részvénytársasággá, 
és ma már az egyik legnagyobb és legismertebb konglomerátum Sri Lankában világméretű működési területtel. A cég tevékenységei sok 
mindent magában foglalnak, mint pl. szállítás, mezőgazdaság, rost, gumi, aktívszén, vegyszerek, ültetvények, fogyasztói termékek, szállodák 
és üdülők, textil- és villamosenergia-termelés ezért a Hayleys plc Sri Lanka egyik legnagyobb exportőre, és Sri Lanka exportból származó 
bevételének több mint 2%-áért felelős. A Srí Lanka-i vállalati közösségben páratlan hírneve van a cégünknek, és az elmúlt évtizedben 
mintegy 4 alkalommal elnyertük a „Srí Lanka legjobb vállalata” díjat a Ceylon-i Kereskedelmi kamarától. A Hayley sok fenntarthatósági és a 
társadalmi felelősségvállalási programmal rendelkezik, ezért kulcsszerepet játszik a Srí Lanka-i gazdaságban, és globális vezető pozícióra 
tett szert a különböző vállalataival.

Haycarb PLC

A Haycarb, a kókusz héj alapú aktívszén vezető gyártója a világon. Elismerten innovatív piacvezető a magas minőségű aktívszén gyártásban, 
az éves kapacitása meghaladja a 42.000 tonna készterméket. 1973- tól kezdődően a Haycarb úttörője volt a kókusz héj szén aktiválásának az 
ázsiai régióban, és gyorsan híressé vált a minőségi kiszolgálás miatt, már a kezdetektől exportált Európába és az Egyesült Államokba is. 
A Colombo-i tőzsdén jegyzik és a legtöbb részvény az anya cég a Hayleys Csoport tulajdonában van. A cég a folyamatok szoros felügyeletére 
és a minőségre összpontosít, kiváló felügyeleti rendszereket fejlesztett ki a kemencékhez, amelyek biztosítják, hogy a termék a kívánt 
paramétereken belül legyen, és ezen kívül lehetővé teszik az új termékek kifejlesztését egyedi kemence körülmények között.

HAYCARB KÖZPONTI IRODA  Colombo, Sri Lanka HAYCARB LEÁNYVÁLLALATOK  Eurocarb Products Ltd, Bristol, UK  Haycarb USA, 
Pittsburgh, USA  Haycarb Holdings, Melbourne, Australia  Haylex, Tokyo, Japan AKTÍV SZÉN IRODÁK  Madampe, Sri Lanka  Badalgama, 
Sri Lanka  Chonburi, Thaiföld  Bitung, IIndonézia      Shizuka, Thaiföld      Palu, Indonézia       
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Madampe, Sri Lanka Badalgama, Sri Lanka Chonburi, Thaiföld Bitung,

Indonézia Shizuka, Thaiföld Palu, Indonézia

www.eurocarb.com



Kérjük, vásárlás előtt adja meg az adott besorolás mértékét a képviselőnknek. A felhasználó felelős azért, hogy a besorolás megfelelően legyen megadva a vásárlás előtt és az Eurocarb 
Products semmilyen felelősséget nem vállal arra, hogy a termékek egy adott felhasználáshoz megfelelnek. A nedves aktívszén szelektíven eltávolítja az oxigént a levegőből. Legyen óvatos, 
amikor akár csak részben elzárt térbe lép, amely szenet tartalmaz és ahol az oxigén szintje veszélyes mértékben le van  csökkenve.

PURE, EFFECTIVE, SUSTAINABLE

A TERMÉKEINK LEGFŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI:

• Arany feldolgozás
• Víztisztítás, szennyvíz és ivóvíz kezelés
• Légzésvédelmi eszközök és egyéb személyes védőfelszerelések
• Kollektív védelmi rendszerek
• Italgyártás
• Élelmiszergyártás
• Oldószer visszanyerés
• Biogáz kezelés
• Autó utastér szűrők
• Cigaretta szűrők
• Vegyifülke szűrők
• Beltéri légszűrés
• Füstgáz kezelés
• Szennyvíz szag kezelés
• Akvarisztika
• Gyógyszeripari minőségű szenek, amelyek megfelelnek az EP követelményeknek
• Táplálék-kiegészítő gyártás
• Szuperkondenzátorok és nagy kapacitású akkumulátor elektródák alkalmazásához

TISZTA, HATÉKONY, FENNTARTHATÓ

Európai leányvállalata a 

INNOVATÍV AKTÍVSZÉN

JOBB ÉLET A SZÉN SEGÍTSÉGÉVEL“

“

EUROCARB Products Ltd | Regisztrált székhely Angliában és Wales-ben | Cégjegyzékszám: 2040658 | ÁFA szám: GB 425 1714 74
Az Eurocarb Products Ltd, a Haycarb PLC és a Hayleys PLC is rendelkezik ISO 9001 tanúsítvánnyal.

REACH regisztráció
Aktívszén - Nagy szerkezet-sűrűségű; Regisztrációs szám: 01-2119488894- 16-0010
Aktívszén - Alacsony szerkezet-sűrűségű; Regisztrációs szám: 01-2119488716- 22-0005

Hayleys Csoport
No. 400, Deans Rd
Colombo-10
Sri Lanka
E: info@cau.hayleys.com
W: www.hayleys.com

Haycarb PLC
No. 400, Deans Rd
Colombo-10
Sri Lanka
E: haycarb@haycarb.com
W: www.haycarb.com

www.eurocarb.com

Eurocarb Products Limited 
Unit 1 | Point 4 | Second Way | Avonmouth 
Bristol | BS11 8DF | Egyesült Királyság

T: +44 (0)117 982 0333
F: +44 (0)117 982 9808
E: info@eurocarb.com
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