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Siła i  potencjał Grupy tkwi w  zdywersy-

fikowanym zakresie działalności oraz 

w zróżnicowanych segmentach rynku obsłu-

giwanych przez współpracujące ze sobą 

firmy produkcyjne, usługowe i  handlowe. 

W skład Grupy wchodzą trzy dywizje oparte 

na  podstawowych kierunkach działalności: 

recyklingu, compoundingu oraz  laborato-

rium. Dzięki powyższej konstrukcji osiągnięto 

efekt synergii, której wynikiem było stwo-

rzenie oferty globalnej zwiększającej zarówno 

zdolność produkcyjno-usługową, jak i  gamę 

produktową.

– W  DRP Group współpracuje ze sobą 

kilka firm, dzięki czemu osiągamy większy 

sukces niż pracując osobno. Taka integracja 

działań zmniejsza koszty związane z procesem 

produkcji oraz promocją i  rozszerza zakres 

naszej oferty. W  ten sposób Grupa może 

zwiększyć sprzedaż dla obecnych klientów 

oraz wejść na nowe rynki. Synergia pozwala 

nam na realizację kilku projektów równocze-

śnie i  daje większe możliwości niż realizacja 

tych projektów oddzielnie. Stwarza to możli-

wość wspólnego zamawiania komponentów 

do projektów, wynajmu maszyn czy też wyko-

rzystania wiedzy ekspertów. Ponadto elimi-

nacja dublujących się procesów i kosztów ich 

obsługi usprawnia logistykę oraz produkcję 

– wyjaśnia Przemysław Miśkiewicz, dyrektor 

generalny DRP Group.

Odpowiednia jakość usług i  produktów 

oraz odpowiedzialne podejście do środo-

wiska mają decydujące znaczenie dla działal-

ności DRP Group, a produkowane przez firmę 

materiały wykorzystywane są z powodzeniem 

w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w moto-

ryzacji, branży elektrotechnicznej, AGD, 

budownictwie, przemyśle opakowaniowy 

czy obuwniczym.

– W czasach niedoborów surowców ważne 

jest, aby w pełni wykorzystać potencjał istnie-

jących materiałów. Ponadto gospodarka 

obiegu zamkniętego staje się jedną z głównych 

podstaw polityki społecznej odpowiedzialności 

biznesu. Możliwość ponownego wykorzystania 

odpadów wpisuje się w naszą politykę rozwoju 

– mówi Przemysław Miśkiewicz.

Oferowane przez spółkę produkty to mate-

riały wykonane w części lub w całości z mate-

riałów pochodzących z  recyklingu. Wyni-

kiem tego połączenia jest produkt o statusie 

EKO będący perfekcyjnym kompromisem, 

pomiędzy jakością a ceną. 

– Skupiamy się na promowaniu efektyw-

nego wykorzystania materiałów pochodzących 

z recyklingu oraz poprawie stabilności procesu. 

Jako dostawca kompleksowych rozwiązań 

w zakresie przetwarzania recyklatów, jesteśmy 

niezawodnym i zorientowanym na innowacyjne 

rozwiązania partnerem produkcji. Nasi klienci 

mogą liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie 

na każdym etapie rozwoju produktu – dodaje 

Przemysław Miśkiewicz.

Na bazie dostępnych rozwiązań i  wiedzy, 

DRP Group realizuje także receptury na indy-

widualne zamówienie o specyficznych zasto-

sowaniach. Modyfikacja tworzyw, a  tym 

samym zwiększenie ich wartości użytkowej 

w stosunku do polimeru bazowego możliwe 

jest dzięki zastosowaniu wielu dodatków 

– począwszy od napełniaczy, przez plastyfika-

tory i stabilizatory, po barwniki, uniepalniacze 

i modyfikatory udarności.

– Oferujemy wsparcie i pomoc w zakresie 

opracowania receptur i  realizacji produkcji 

na zlecenie. Pomagamy naszym klientom 

w  opracowaniu właściwej formulacji, dobie-

ramy wszystkie niezbędne składniki i przygo-

towujemy założenia technologiczne procesu 

tworząc ostatecznie materiały dedykowane 

indywidualnym aplikacjom – mówi Przemysław 

Miśkiewicz. �

DRP Group  
– Otwórz się na nowe możliwości

DRP Group jest jednym z liderów rynku recyklingu oraz compoundingu w Polsce, zajmując się w głównej mierze 
produkcją modyfikowanych gatunków tworzyw, na bazie surowców pierwotnych i wtórnych (m.in.: ABS, PA, PBT, 
PC , PE, POM, PP, PS, SAN). 

Spójrz, jak stajesz się
KREATYWNYM managerem!

Jesteśmy dla poprawy
Twojej EKONOMII

Wyobraź sobie, że wytworzone odpady 
wykorzystujesz ponownie do procesów 

produkcyjnych. Dzięki współpracy z firmą 
compoundingową sięgasz do potencjału 

istniejących materiałów a ich dostosowanie 
do indywidualnych wymagań odbywa się 

bez ponoszenia wysokich kosztów. 
Otrzymujesz tańsze źródło materiałowe, Otrzymujesz tańsze źródło materiałowe, 

a Twoja oszczędność napędza 
innowacyjność i kreatywność. 
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