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 Temat wydania  RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH 

Firma DRP Group związana jest 

z branżą recyklingu oraz przetwórstwa 

tworzyw sztucznych i  chemii. Klientom 

oferuje zarówno tworzywa z  szerokiej 

oferty podstawowej, jak i te powstające na 

indywidualne zamówienie. Produkowane 

materiały wykorzystywane są w  wielu 

gałęziach przemysłu m.in. w motoryzacji, 

elektrotechnice, rolnictwie i  ogrodnic-

twie, budownictwie, przemyśle opakowa-

niowym oraz obuwniczym.

Oferta firmy obejmuje:
1. Recykling:

– odbiór odpadów,

– wsparcie umożliwiające ponowne wyko-

rzystanie wartości surowców zawartych 

w odpadach – przemiały i regranulaty,

– outsourcing w recyklingu:

• usługi mielenia odpadów wszel-

kich termoplastycznych tworzyw 

sztucznych,

• usługi regranulacji.

2. Compounding – oferta skierowana 

do przedsiębiorstw stosujących modyfiko-

wane tworzywa sztuczne:

– compoundy – materiały stworzone na 

pierwotnej matrycy polimerowej. Należą 

do nich surowce o  najwyższej klasie 

jakościowej,

– recompoundy – materiały wykonane 

w  części lub w  całości z  materiałów 

pochodzących z recyklingu,

– produkty specjalne – tworzywa zapro-

jektowane pod indywidualne zamó-

wienia klienta,

– toll compounding:

• opracowywanie receptur i  realizacja 

produkcji na zlecenie,

• tworzenie zamienników dla dywersyfi-

kacji dostaw,

• realizacja powierzonych receptur,

3. Usługi badań laboratoryjnych poli-

merów dla klientów z zewnątrz. 

WE DRIVE THE
CIRCULAR ECONOMY.

Whether it is inhouse, post-
consumer or bottle recycling: 
you can only close loops in a 
precise and profi table way if 
machines are perfectly tuned 
for the respective application. 
Count on the number 1 
technology from EREMA when 
doing so: over 6000 of our 
machines and systems produce 
around 14.5 million tonnes of 
high-quality pellets like this 
every year – 
in a highly effi cient and 
energy-saving way.

CHOOSE THE NUMBER ONE.

VISIT OUR
virtual showroom

ShowHello!
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DO RECYKLINGU – PRZEGLĄD

DRP Group Przemysław Miśkiewicz i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza
tel.: (32) 261 31 90
biuro@drp.pl, www.drp.pl
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