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RECUPERACIÓN DE METAIS
DE PRINCIPIO A FIN

Nós
Francisco Mata SA é unha empresa
afincada en Galicia cuxa actividade
centrase na recuperación e venda de
produtos siderometalúrxicos.

PRODUTOS
XESTIONADOS
Fundados na cidade de Betanzos, ao longo da nosa traxectoria destacámonos por
unha constante innovación nos nosos procesos, grazas á procura de maquinaria e
técnicas pioneiras en cada tempo.
Os nosos valores sempre foron, e continúan a ser, a dedicación polo noso traballo e
o compromiso cos nosos clientes en todo aquilo que abrangue a nosa actividade.
Para alcadar este compromiso, contamos cun amplo equipo de máis de medio
centenar de profesionais, que forman un conxunto multidisciplinar plenamente
cualificado e experimentado para desenvolver as diversas tarefas que compoñen
o noso proceso de produción.
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Somos referentes no sector
polo noso percorrido e
polo compromiso cos
nosos clientes e co medio
ambiente.

En Francisco Mata SA xestionamos
e transportamos produtos de orixe
urbana e industrial, sexan perigosos ou
non perigosos, para reempregar como
materias primas

Destacamos:
Ferros e aceiros
Metais: aluminio, cobre, chumbo, etc.
Aliaxes: aceiro inoxidábel, bronce, latón, etc.
Baterías
Vehículos fóra de uso
RAEE (aparatos eléctricos e electrónicos)
Residuos voluminosos
Etc.
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DEMOLICIÓN E DESMONTAXE

Equipamento
móbil

Estamos especializados na realización de despezamentos industriais tanto en
espazos abertos como confinados, contado ademáis cunha dilatada traxectoria en
despezamentos navais e ferroviarios.

Servizos a
empresas

Por outra parte posuímos maquinaria propia para realizar o procesado do residuo fóra
de planta, contando con trituradores, cisallas, prensas, etc.

LOXÍSTICA
A nosa frota de camións equipados con grúa permítenos abranguer toda Galicia
e as rexións lindantes de España e Portugal, sendo posíbel a recollida do residuo
e a súa carga polos nosos propios medios ata os nosos centros de recuperación,
reaccionando de xeito inmediato dende que se produce o aviso de retirada.
Dispoñemos de colectores de todo tipo de tamaños para empresas que requiran este
servizo que lles permita facilitar o labor de almacenaxe e recollida os seus residuos.
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Co obxectivo de adaptarnos ás necesidades dos nosos clientes, ofrecemos
todo tipo de servizos e solucións ambientais baseadas en estudos personalizados para cada caso.
Ocupámonos da xestión requirida e de
garantir a mellor valorización e servizo
de xeito responsábel e eficiente, axustándonos á actual normativa ambiental.

Xestión integral de residuos:
Aceptación de todo tipo de residuos metálicos
Descontaminación e limpeza
Certificado de destrución

Other specialised services:
Asesoramento ambiental
Plans personalizados
Análise de materiais e calidades

RECUPERACIÓN DE METAIS
DE PRINCIPIO A FIN

Calidade,
Medio Ambiente
e I+D+i

“

A través dunha mentalidade innovadora, acadamos
a recuperación cun impacto mínimo, convertendo
refugallos en materia prima para que, unha vez finalizada
a vida do produto, o ciclo continúe e posibilite un novo
punto de partida.

Planta de reciclaxe

O concepto de Calidade ten unha importancia capital en Francisco Mata SA.
Todos os nosos procesos cumpren cos
requisitos necesarios que nos esixe o
sector, e por iso contamos co certificado
de Calidade ISO:9001.
Á súa vez, estamos plenamente
concienciados da responsabilidade
ambiental que comprende a nosa
actividade, de aí que esteamos
certificados pola normativa ISO:14001.
Por iso, imos máis aló da regra das “tres
erres” (reducir, reutilizar e reciclar), e
engadimos unha cuarta: RECUPERAR.
E aplicamos esta misión dende o
comezo do proceso, facendo controis
como o de contaminación radioactiva
a todo o material que pasa polas nosas
instalacións.
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We have four waste treatment and management plants in Galicia — over 100,000 m2
dedicated exclusively to our operations. We also have a 2500 HP shredder plant.
These plants are subject to stringent and ongoing monitoring of waste products,
from the moment they are accepted until they are processed and shipped out, and
including their initial identification, classification and processing.

I+D+i
En busca do crecemento cualitativo da nosa actividade, e co obxectivo de atopar
novas e innovadoras solucións ambientais que permítannos mellorar os nosos
produtos, en Francisco Mata SA desenvolvemos continuos proxectos de xestión
residual e optimización, levados a cabo por os nosos enxeñeiros e técnicos
ambientais.
Como resultado destas accións, somos capaces de ofrecer produtos de maior
calidade nun mercado altamente competitivo no que somos líderes na actualidade

Ferros
novos
Dispoñemos dun elevado número de
existencias de ferros novos para a súa
comercialización industrial e comercial.
En caso de non dispoñer dun produto
concreto, tamén traballamos baixo
pedido

Ofrecemos unha ampla gama de produtos certificados de primeira calidade e un
servizo personalizado ao alcance de cada cliente nas nosas instalacións de Betanzos.
Vendemos:
Tubos
Perfís
Platinas
Corrugado
Chapas
Forxa
Cerramentos
Aproveitables
Outros produtos

“

Calquera produto
ao mellor prezo
e ao seu alcance

3 4

1 2

5

1 PLANTA DE RECICLAXE
San Pedro de Visma, 54-56
15011 A Coruña
Tel. 981 269 100 · Fax 981 270 108
2

PLANTA DE FRAGMENTACIÓN
Lugar Cortigueiro, s/n
15011 A Coruña
Tel. 981 140 233 · Fax 981 140 353

4 PLANTA DE RECICLAXE
Polígono Río do Pozo, X1-X2-X3
15572 Narón
5

ALMACÉN DE PRODUCTOS SIDERÚRXICOS
Paseo Ramón Beade, 9-11
15300 Betanzos
Tel. 981 771 452 · Fax 981 773 583

Enderezo electrónico de contacto: info@fmata.com

www.fmata.com

• Concep t: JS Medi a To ol s A/ S • 4364 • ww w. jsespana.e s

3 PLANTA DE RECICLAXE
Carretera de Cedeira, 120-124
15572 Narón
Tel. 981 380 190 · Fax 981 380 200

