DZIAŁ OBRÓBKI POWIERZCHNI

DZIAŁ ZARZĄDZANIA METALEM

SAAMP

SAAMP oferuje szeroką gamę produktów chemicznych do obróbki powierzchni wykonanych z metali szlachetnych, takich jak:
sole, roztwory chemiczne i anody.

Firma SAAMP proponuje Państwu kompleksowe usługi.

SAAMP, firma zajmująca się rafinacją i przetwórstwem metali szlachetnych, powstała w 1941 roku jako przesiębiorstwo rodzinne,
kierowane przez Michela i PierraRey-Coquais, synów jubilera. Opierając się na doświadczeniu przemysłu jubilerskiego w Lyonie,
udało im się połączyć tradycję z nowoczesnością.

SAAMP wykorzystuje swoje doświadczenie w zarządzaniu metalami szlachetnymi, aby sprostać Państwa oczekiwaniom.
Dysponując doświadczeniem ponad 50 współpracowników, oferujemy Państwu szybkie, przejrzyste i bezpieczne usługi

Zastosowanie

PROFESJONALIZM
Lyon

Odzysk

ELASTYCZNOŚĆ
NIEZAWODNOŚĆ

SAAMP oferuje Państwu odzysk i rafinację:
- anod
- kąpieli i osadów
- zużytych roztworów
- katod (metale szlachetne).

Usługi

Kajenna

Duże zasoby

Porównawcza analiza próbek

SAAMP jest znany ze swojego doświadczenia
w zakresie pracy z metalami szlachetnymi, co
gwarantuje Państwu kompleksowe
i profesjonalne usługi, takie jak:
- dostawa Państwa produktów
- zarządzanie Państwa metalem
- odzysk i rafinacja zużytych produktów
- skup i rafinacja produktów używanych.

Przelew

Oferujemy Państwu możliwość wykonywania
przelewów z konta (SAAMP) na konta klientów,
Państwa banku lub dostawców.

Marsylia
Kajenna
Bezpośredni obrót metalami

Duże zasoby produktów chemicznych są do
Państwa dyspozycji.
Oferujemy Państwu również możliwość dostawy
w przeciągu 24-48 godzin dzięki naszemu
sprawnemu systemowi logistycznemu.

SAAMP pobiera próbki porównawcze
i umożliwia asystowanie przy topieniu.

Przejrzystość

SAAMP zajmuje się zarządzaniem Państwa konta.
Usługa ta jest darmowa i pozwala Państwu na
korzystanie z kompleksowych usług: rafinacji,
analizy próbek, wyrobu półproduktów i handlu
Państwa metalami szlachetnymi. Transakcje te są
wyszczegółowione na comiesięcznym
wyciągu z konta SAAMP.

Lyon
Paryż

Marsylia

www.saamp.com

Gama produktów galwanicznych jest
produkowana dla :
- elektrotechniki ( łączniki, obwody drukowane,
półprzewodniki)
- produktów dekoracyjnych (zegarmistrzostwo,
biżuteria, wyroby ze skóry i okulary).

PROFESJONALIZM

Paryż

Siedziba główna
Parc d’activités
625, rue Sans Souci
69760 Limonest
Tél. +33 (0)4 78 35 51 87
Fax +33 (0)4 78 35 48 35

Doradztwo

KOMPETENCJA

ELASTYCZNOŚĆ
NIEZAWODNOŚĆ

DOŚWIADCZENIE

Siedziba główna
Parc d’activités
625, rue Sans Souci
69760 Limonest
Tél. +33 (0)4 78 35 51 87
Fax +33 (0)4 78 35 48 35

www.saamp.com

SAAMP przeprowadza dla Państwa operacje
kupna i sprzedaży metali szlachetnych po
oficjalnych kursach metali szlachetnych
w Londynie (London Bullion Market Association
LBMA, London Platinum and Palladium Market
LPPM), a także na rynkach metali (London Metal
Exchange). Codziennie odbywa się aktualizacja
stawek przez e-mail, telefon lub faks.
Transakcje są płatne przelewem lub poprzez
dostarczenie metalu do wybranych przez
Państwa odbiorców.

Nasze obiekty przemysłowe

Nasze Biura Handlowe

Dział Rafinacji

DZIAŁ OBRÓBKI POWIERZCHNI

KOMPETENCJA

JAKOŚĆ

DZIAŁ ANALIZY I KONTRLOLI

DOŚWIADCZENIE

Nasze produkty chemiczne

SAAMP oferuje Państwu:
- serwis logistyczny (obiór, przewóz i dostawa
Państwa towarów)
- serwis techniczny (doradztwo naszych
techników dotyczące metalurgii)
- serwis ubezpieczeniowy (preferencyjne stawki
wynegocjowane przez grupę SAAMP)
- serwis dostawczy (skrzynki lub beczki dla
Państwa przesyłek).

DZIAŁ ZARZĄDZANIA METALEM

JAKOŚĆ

TRADYCJA
SAAMP oferuje szeroką gamę produktów
chemicznych, które mogą być wykorzystane do
metali szlachetnych:
- sole
- roztwory
- anody
(zapoznaj się z tabelą produktów chemicznych).

DZIAŁ JUBILERSTWA

TRADYCJA

Dzisiaj SAAMP to francuski lider branży rafinacji. Działalność SAAMP obejmuje wszystkie obszary dotyczące metali szlachetnych, w
tym przygotowanie i sprzedaż złota na rynku.

DZIAŁ RAFINACJI

Firma SAAMP wykorzystuje również doświadczenie pochodzące z przeprowadzanych analiz Państwa próbek, odzyskiwaniu i rafinacji
Państwa zużytych roztworów.

Limonest (norma ISO9001)
Zakład w Limonest jest upoważniony do
rafinacji metali szlachetnych i specjalizuje się w
produkcji dużych ilości czystego i ultra czystego
złota. Jest to największa fabryka tego typu we
Francji.
Laboratorium SAAMP
(akredytacja COFRAC-17025) jest zatwierdzone
przez francuskie i szwajcarskie organy celne.
Vienne
Pierwsze miejsce produkcji CLAL (Comptoir
Lyon Allemand Louyot) jest upoważnione do
rafinacji platyny.
Kajenna
Jest to jedyne laboratorium w Gujanie
Francuskiej, któremu wolno pracować z
lokalnym złotem zawierającym rtęć, dane złoto
pochodzi z kopalni złota w Amazonii. Możliwości
te pozwalają laboratorium określić wartość
złota w sposób szybki i bezpośredni.
Paryż, Lyon (akredytacja od francuskich i
szwajcarskich organów celnych na cechowanie),
Marsylia, Kajenna.
Dział rafinacji specjalizuje się w gromadzeniu
złota, srebra i platyny.

Dział Jubilerstwa

Dział jubilerstwa jest odpowiedzialny za
produkcję półproduktów (rurki, płyty, lut, druty
i in.) i stopów do odlewu: żółty, szary, czerwony,
złoto, srebro, Platyna 950 i in.

Dział Zarządzania Metalem

Dział zarządzania metalem zajmuje się
handlem metalami szlachetnymi.
Prowadzi także skup i sprzedaż na rynku z
dostępną ceną spotową, skup i sprzedaż złota po
stałej cenie oraz zabezpiecza pozycje.

Dział Analizy i Kontroli

Dział obróbki powierzchni

Dział Analizy i Kontoli zajmuje się:
- szacowaniem wartości stopu złota, srebra,
platyny, palladu i ich czystości w trakcie
procesu rafinacji i wytwarzania półproduktów
-gwarantowaniem czystości próby metali,
stopów lub otrzymanych materiałów, które
zostaną poddane procesowi rafinacji,
- zapewnieniem dokładności, precyzji i
wiarygodności procesowi analizy.
Wydział obróbki powierzchni oferuje
szeroką gamę produktów dla galwanizacji.

Site Limonest

Laboratoire Limonest

Laboratoire d’essai
Accréditation n°1-1667
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

TRADYCJA
JAKOŚĆ

DZIAŁ RAFINACJI

DZIAŁ ANALIZY I KONTROLI

DZIAŁ JUBILERSTWA

SAAMP specjalizuje się w rafinacji metali szlachetnych od ponad 70 lat.

Firma SAAMP, cechująca metale szlachetne od 1905 roku, oferuje Państwu usługi analizy i kontroli.

SAAMP tworzy wysokiej jakości stopy i półprodukty dla najbardziej prestiżowych jubilerów.

Dzięki naszemu doświadczeniu i kompetencji jesteśmy francuskim liderem w dziedzinie rafinacji.
Oddanie złota do rafinacji to kwestia zaufania.
Dlatego właśnie SAAMP dołoży wszelkich starań, by spełnić Państwa oczekiwania.

Nasze laboratorium dokonuje analizy Państwa próbek, a jej rezultaty są dostępne w krótkim czasie.
Nasze laboratorium posiada akredytację OCA i pracuje zgodnie z laboratoryjnymi standardami testowania i kalibracji.
Akredytacja ta daje pewność technicznych i organizacyjnych kwalifikacji naszego laboratorium.
Półprodukty ze złota firmy SAAMP są uznane przez Główny Urząd Kontroli Metali Szlachetnych (Szwajcaria).

Nasze produkty spełniają wysokie wymagania naszych Klientów. Wysoka jakość oraz szybkie i profesjonalne usługi
są naszym priorytetem. Nasza produkcja znajduje się w Limonest i w Paryżu.

TRADYCJA
Nasze praca

Nasi klienci

ELASTYCZNOŚĆ

Kopalnie
Przedsiębiorstwa jubilerskie
Zbieracze odpadów
Odsprzedawcy
Jubilerzy
Przedsiębiorstwa

Produkty, które przetwarzamy

Lyon
Paryż

Procedura

Przetworzane materiały : surowe rudy, złom, stare
złoto, katalizatory, ocynkowane odpady.

Przed rafinacją Państwa wyroby są
homogenizowane, próbki zostają poddane analizie
i ocenie przez OCA/COFRAC laboratorium
(także jesteśmy w stanie zrobić przeciwstawne
pobranie próbek i badania).
Rafinacja następuje po analizie i weryfikacji
zawartości.

Nasze produkty

Czysty metal uzyskany po rafinacji może
być używany w produkcji półproduktów lub
stopów. Może także zostać sprzedany na rynku
międzynarodowym.
Produkujemy również czyste złoto - 99,999% .

Siedziba główna
Parc d’activités
625, rue Sans Souci
69760 Limonest
Tél. +33 (0)4 78 35 51 87
Fax +33 (0)4 78 35 48 35

ELASTYCZNOŚĆ
Probiernictwo

Nasz sprzęt

Odlewnia (piec indukcyjny dla złota, srebra i
platynowców)
Obróbka popiołu (kuchenki gazowe do prażenia,
kruszarki kulowe, mieszarki do ciał sypkich,
przesiewacze).
Deplanacja chemiczna

Nasza lokalizacja

Dwie fabryki we Francji
Cztery biura (Paryż, Lyon , Marsylia i Kajenna)

Zobacz nasze półprodukty i dostępne rozmiary.
Produkujemy w krótkim terminie, w zależności
od zakresu Państwa wymagań .

KOMPETENCJA
ELASTYCZNOŚĆ

Dzięki naszemu uznaniu przez
OCA, mamy możliwość oznaczyć Państwa
wyroby po tym jak zostaną one poddane analizie,
zgodnej z obecnymi standardami.

NIEZAWODNOŚĆ

RURA OKRĄGŁA

Analiza

Paryż
DRUT PROSTOKĄTNY

E
L

Marsylia

0,3 mm < E < 3 mm
1 mm < L < 10 mm

Kajenna
Lutowanie

www.saamp.com

SAAMP oferuje możliwość analizy metali
szlachetnych i metali ciężkich z Państwa próbek,
również o niskiej zawartości.

Próbki muszą być wysyłane do naszego
laboratorium w Limonest lub do jednego z
naszych biur.
Po dokonaniu analizy, próbki są zwracane
klientowi (obowiązkowy okres przechowywania
3 miesiące, by została dokonana analiza OCA).
Artykuły ze złota i srebra są analizowane w ciągu
48 godzin (do analizy OCA).
Artykuły z platyny są analizowane w ciągu 72
godzin , maksimum w ciągu tygodnia.

0,4 mm < H < 3 mm
0,8 mm < B < 6 mm

DRUT O PRZEKROJU
KWADRATOWYM

D 1 mm < E < 5 mm
17 mm < D < 33 mm
1 mm < E <
5 mm
Tolérances
D±
17 mm < D
<0,1
33mm
mm

ARKUSZ

Lyon

Analiza platynowców
Przeprowadzana dzięki metodzie
grawimetrycznej poprzez wytrącanie
heksachloroplatynianu amonu (Platyna NF EN/
ISO 1210)
Analizowane produkty: odpady, proszki, kąpiele.

Analiza ICP-MS

RURA

H
B

0,2 mm < D < 20 mm

Analiza srebra
Przeprowadzana za pomocą metody
miareczkowej (objętościowej) przy użyciu
bromku potasu (NF EN/ISO 11427)

RURA PÓŁKOLISTA

E

D

Kajenna
Siedziba główna
Parc d’activités
625, rue Sans Souci
69760 Limonest
Tél. +33 (0)4 78 35 51 87
Fax +33 (0)4 78 35 48 35

Póprodukty

DOŚWIADCZENIE

Analiza złota
Analiza przeprowadzana za pomocą kupelacji
(NF EN/ISO 11426)

Paryż
Lyon

Stop metali

Nasi hutnicy tworzą stopy, których warunki
techniczne spełniają wasze wymogi. Dysponujemy
szerokim zakresem stopów od 9k do 22k (zobacz
naszą tablicę stopów).

PROFESJONALISM

Sprawy organizacyjne

www.saamp.com

JAKOŚĆ

PROFESJONALIZM

Marsylia

Marsylia
Kajenna

Akredytacja

KOMPETENCJA

NIEZAWODNOŚĆ

NIEZAWODNOŚĆ
PROFESJONALIZM

JAKOŚĆ
DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE
KOMPETENCJA

Oddział rafinacji SAAMP specjalizuje się w
odzyskiwaniu złota , srebra i platynowców.

TRADYCJA

Laboratorium SAAMP jest uznane przez
Francuską Komisję Akredytacyjną (COFRAC) i
OCA.
Normy narodowe i międzynarodowe (NF EN
ISO/CEL 17025, NF EN/ISO 11426 et 11427)
Numer akredytacji N° 1 - 1667, konwencja
N°2226.
COFRAC http://www.cofrac.fr

Laboratoire Limonest

Siedziba główna
Parc d’activités
625, rue Sans Souci
69760 Limonest
Tél. +33 (0)4 78 35 51 87
Fax +33 (0)4 78 35 48 35

www.saamp.com

Laboratoire d’essai
Accréditation n°1-1667
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Wykończenie

Wydobycie złota

C
C
0,6 mm < C < 9 mm

E
L
0,2 mm < E < 4 mm
60 mm < L < 200 mm

Lutowanie jest dopasowane do waszych stopów.
Dostępny jest szeroki wybór temperatur,
kolorów (żółty, szary, czerwony, platyny lub
srebra) i kształtów (okrągłe lub kwadratowe,
druty, blachy).

Szeroki wybór wykończeń jest dostępny na
żądanie w naszych biurach.

Wydobywane w Gujanie z poszanowaniem
otaczającego środowiska i ludności.
Obecnie SAAMP dostarcza swoim klientom
wydobyty metal, lub używa go do produkcji
półproduktów.

