
 I DRP GROUP

Firma DRP Group od ponad 25 lat związana jest z branżą recy-
klingu oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych i chemii. Swoim 
klientom oferuje zarówno tworzywa z szerokiej oferty podstawo-
wej, jak i te powstające na indywidualne zamówienie.

Mieszczący się w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie) zakład rozwija 
w Polsce usługę Toll Compoundingu, stając się wartościowym kon-
sultantem i partnerem dla klientów produkcyjnych sektora prze-
mysłowego. Toll Compounding jest formą outsourcingu polegają-
cą na projektowaniu i wytwarzaniu niestandardowych surowców 
dla różnych producentów sektora PTS. W rzeczywistości usługi 
compoundingu pomagają stworzyć producentom indywidualne 
tworzywa do ich własnych aplikacji, spełniające zakładane stan-
dardy jakości. Pozwalają jednocześnie obniżyć koszty związane 
z produkcją na zamówienie.

Dzięki własnemu laboratorium firma wspiera przetwórców 
tworzyw sztucznych tak w doborze i zakupie składników, jak 
i w opracowywaniu właściwej formulacji. W wyniku tych zabie-
gów powstają indywidualne materiały dedykowane do ściśle 
określonych aplikacji, bez kosztownych nakładów, jakie musieliby 
ponieść na ten cel przyszli przetwórcy chcący wprowadzić swo-
je produkty na rynek. Dzięki swojemu doświadczeniu DRP Gro-
up może stworzyć gotowy produkt odpowiadający wymaganiom 
obecnie stosowanego surowca. Wartością dodaną takich działań 
jest dywersyfikacja źródła zaopatrzenia na wypadek chwilowych 
niedoborów w dostawach oraz możliwość wypracowania więk-
szej elastyczności związanej z dostawami just-in-time.

Firma posiada w swojej ofercie m.in. regranulaty i recompoundy 
na bazie terpolimeru ABS z linii produktowej OMIREN. Na szcze-
gólną uwagę zasługują dwa gatunki spośród modyfikowanych 
odmian ABS przeznaczonych do formowania wtryskowego w ko-
lorze czarnym: ABS OMIREN A IH BK (MFR 24 g/10 min) oraz ABS 
OMIREN A IL BK ( MFR 10 g/10 min). Znajdują one szerokie zasto-
sowanie w takich branżach jak motoryzacja, elektrotechnika, AGD, 
budownictwo czy przemysł meblowy.

 I HELLYAR

Od małej firmy do prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa 
z ponad 65-letnim doświadczeniem w branży. W 2017 r. John Hel-
lyar and Co. Ltd. podjął strategiczną decyzję odnośnie do rozwoju 
swojej marki w Europie, poprzez inwestycję w nowoczesny zakład 
produkcyjny w Polsce centralnej, w miejscowości Łowicz.

Przewagą rynkową firmy jest niezależność i elastyczność, dzię-
ki której może szybko i efektywnie reagować na każde wyzwa-
nie. Wieloletnie doświadczenie w zakresie handlu oraz logistyki 
połączone ze współpracą z uznanymi producentami polimerów 
pozwalają jej wybrać najlepsze opcje dostawy, a tym samym zbu-
dować i utrzymać konkurencyjność na rynku. Zadania realizuje 
doświadczony zespół posiadający wiedzę i lata praktyki w branży.

Klienci doceniają wysoką jakość mieszanek Hellyar, dzięki którym 
firma pomaga rozwiązać wiele problemów produkcyjnych bądź 
handlowych, zapewniając przy tym powtarzalność każdej partii 
produkcyjnej. Nadrzędnym celem przedsiębiorstwa są wszelkie 
działania realizowane w zgodzie z naturą i przy dbałości o śro-
dowisko naturalne. Hellyar nieustannie doskonali Zintegrowany 
System Zarządzania Jakością zgodny z normami ISO 9001:2015. 
Należy także do stowarzyszenia Brytyjska Federacja Tworzyw 
Sztucznych (BPF) oraz do programu Operation Clean Sweep.

Zakłady w Wielkiej Brytanii i w Polsce świadczą różnego rodzaju 
usługi, począwszy od produkcji modyfikowanych tworzyw sztucz-
nych, usług przetłoczenia, doradztwa technicznego i tworzenia 
indywidualnych receptur, po profesjonalną obsługę sprzedaży 
czy logistykę. Spersonalizowane pod indywidualne zamówienia 
modyfikowane tworzywa na bazie poliolefin, ABS i ASA skierowa-
ne są do przedsiębiorstw z zapotrzebowaniem od kilku do kilku 
tysięcy ton. 

Mieszanki firmy Hellyar na bazie poliolefin są m.in. napełnia-
ne minerałami czy wzmacniane włóknem szklanym. W ofercie 
znajdują się mieszanki barwione w masie o wysokiej tolerancji 
i powtarzalności koloru, pakiety dodatków czy stabilizatorów, 
uniepalnianie, stabilizacja UV, dodanie materiału pochodzącego 
z recyklingu oraz inne liczne rozwiązania, które dopasowane są 
do ciągle zmieniających się trendów rynkowych.
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