


RVM SYSTEMS ENABLING THE TRANSFORMATION 
TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY



RVM shortens the path of recyclable products



RVM Systems are simple and reliable. 

Encouraging consumers to recycle single-use plastics helps to
limit waste, protect the environment for future generations and
contribute to a circular economy.

The mission is to improve life quality by motivating recycling
activity in communities, resulting in an improved environment.
With the RVM System technology, SBS envisions a world where
all individuals, families, corporations and governments
contribute to the collection and use of all recyclable materials.
In order to accomplish this, people need a system that allows
them to conveniently deposit their recyclable goods. The RVM
System Machines – a reverse vending machine, which allows
people to deposit their recyclable aluminum cans and plastic
bottles and glasses (PET) into the machine, in exchange for a
ticket (or other electronic support - electronic key, Fidelity
CARD), which can be redeemed for rewards and discounts at the
supermarket or at any other affiliated business, based on the
amount and type of recyclables deposited.



RVM – прости и надеждни

Насърчаването на потребителите да събират и предават за
рециклиране опаковките за еднократна употреба помага за
ограничаване на отпадъците, защита на околната среда за
бъдещите поколения и допринася за кръгова икономика.

Мисията ни е да подобрим качеството на живот чрез
подобряване на дейността по събиране и рециклиране на
отпадъците от опаковки, което води до подобрена градска и
жизнена среда.
С технологията RVM, ние си представяме свят, в който всички
лица, семейства и организации допринасят за събирането и
повторното използване на рециклируеми материали. За да
постигне това, обществото се нуждае от система, която
позволява на гражданите удобно да депозират празните
опаковки. RVM – обратна вендинг машина, позволява именно
това – гражданите да депозират рециклируеми алуминиеви
кутии, пластмасови бутилки и чаши (PET) в машината, в
замяна на билети (в хартиен или електронен вариант), които
да бъдат заменени срещу права или отстъпки в супермаркета
или в друг свързан бизнес, въз основа на количеството и вида
на депозираните материали.
В случая на Община Габрово това могат да бъдат права за
паркиране в централна градска част, билети за градски
транспорт или други услуги, предоставяни от Общината.



All components of modern reverse vending systems



RVM X2 “Stand alone family”



Eurven compacting and recycling tecnology –
strategic SBS partner

SBS is a leading Bulgarian ICT system integrator, well know at the Bulgarian and Balkan’s market.

Started as an initiative of TU Sofia graduates in 1990, today SBS JSC is a public company listed on the

Sofia Stock Exchange with investors such as Sofia Municipal Bank, pension and investment funds, and

many others.

We are proud to be a supplier and integrator of the public administration in Bulgaria, including the Ministry

of Environment and Water, the Executive Agency for Environment and Water and many others.

Eurven is the Italian leader in the research, design and production of systems for reducing the volume of

waste. Develops systems to improve the collection, even with the incentive system. Eurven builds system

tailored and specific customer requirements: according to the type of material to be treated, the system of

treatment required and the amount of collected required. The systems design, high quality and continuous

research / innovation applied. The machines have 4 international patents registered in the compacting

system.

SBS е водещ български ИКТ системен интегратор, добре познат на българския и балканския пазар.

Започнала като младежка инициатива на випускници на ВМЕИ София през 1990 г., днес СБС АД е

публично дружество, търгувано на Софийската фондова борса с инвеститори като Столична

общинска банка, пенсионни и инвестиционни фондове и много други.

Гордеем се, че сме доставчик и интегратор на публичната администрация в България, включително

Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда и водите и

много други.

Eurven е италианският лидер в проучването, проектирането и производството на системи за

намаляване на обема на отпадъците. Разработва системи за подобряване на събираемостта, дори

със системата за стимулиране. Eurven изгражда система, персонализирана и специфични

изисквания на клиента: според вида на материала, който ще се обработва, необходимата система

за третиране и необходимото количество събрано. Системният дизайн, висококачествени и

непрекъснати изследвания/иновации прилагат. Машините имат 4 международни патента,

регистрирани в системата за уплътняване.

WHO WE ARE



СБС АД България и Eurven Италия 
в партньорство за успех

Eurven provides technology and solutions that allow to built a process of circular economy with advanced collection

systems that optimize resource recovery and minimize waste recycling material.

Eurven is a manufactured company, we have a tested machines (in Italy we are the leader company) for collecting

PET bottles, cans and other typology of packaging with the compacting and rewards system.

Our customers in Italy are Municipalities, supermarkets, shopping centres, fast foods, museums, amusement parks,

Vending company, and all any public areas. Eurven machines reduces the volume with a patent compactor. The

compactor system have a special system that avoid jam and stop machine. Our machines are easy to use and

maintain. and for developing a fidelity and marketing program. With the recycling project supermarkets increase its

business. The redemption is very high, the customers of supermarkets appreciate the system and the action of

recycling plastic bottles with our Recycler. We create value to our customer and to the environment. Our approach

to turnover growth is structured on three business lines.

Eurven предоставя технологии и решения, които позволяват да се изгради процес на кръгова икономика с

усъвършенствани системи за събиране, оптимизират възстановяването на ресурсите и уленяват

рециклирането на отпадъци. В Италия Eurven е водещата компания за призводство на машини за събиране

на PET бутилки, кутии и друг тип опаковки със системата за уплътняване и награди. Наши клиенти в Италия

са общини, супермаркети, търговски центрове, заведения за бързо хранене, музеи, увеселителни паркове, в

вендинг компании и всички обществени зони. Машините Eurven намаляват обема с патентован уплътнител.

Системата за уплътняване има специална система, която избягва задръстване и спиране на машината.

Нашите машини са лесни за използване и поддръжка.

Редица супермаркети и компании в Италия, Европа и света инсталираха наши машина за намаляване на

обема на опаковките и за разработване на програма за лоялност.

Ние създаваме стойност за нашите клиенти и за околната среда.

Нашият подход към растежа е структуриран в следните бизнес линии:

BUSINESS LINE



EURVEN RVM - PRODUCTS CATALOG



EURVEN RVM - PRODUCTS CATALOG



https://www.sbs.bg

1517 Sofia, Bulgaria

Fix: +359 2 91945 /10 lines

Fax:+359 2 9455959

Mob:+359 898777300

https://eurven.com/

Email: info@eurven.com

Phone: +39 0423 670720

Headquarters: Via Industrie, 6/A

31040 Trevignano - TV - Italy

https://www.sbs.bg/
https://eurven.com/
mailto:info@eurven.com
tel:+390423670720
http://maps.google.com/?q=%20Via%20Industrie,%206/A%20/n%20%2031040%20Trevignano%20-%20TV%20-%20Italy

