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informacje

Biznes to sinusoida
Producent granulatu gumowego SBR,
Spółka Orzeł S.A. z Poniatowej k.
Lublina zakończyła postępowanie upadłościowe. Po półtora roku starań, firma
wróciła do normalnego trybu działania.
Produkuje i rozwija się.
Przypomnijmy, że w dniu 17 lutego
2014 roku Spółka Orzeł S.A. złożyła
wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Podjęte przez
Zarząd starania doprowadziły do zawarcia w dniu 3 czerwca br. układu z wierzycielami.
Minione zawirowania nie powstrzymały
Spółki od inwestowania w przyszłość.
Zwiększa moce produkcyjne i powiększa paletę produktów oferowanych na
rynek. Swoje produkty sprzedaje na
rynku krajowym i w eksporcie. Najbardziej dotychczas egzotycznym klientem był odbiorca z Korei Południowej.

– Do niedawna duża część naszej produkcji sprzedawana była na rynku wschodnim, obecne zawirowania polityczne
utrudniają jednak aktywność na tamtym rynku. Naszym priorytetem pozostaje jednak rynek krajowy – mówi Kierownik Działu Sprzedaży Pani Agnieszka
Fiuk – Staramy się budować bliskie relacje z naszymi klientami i każdego traktujemy indywidualnie. Efektem takiego
podejścia jest chociażby paleta oferowanych frakcji SBR-u. Standardowy producent tego wyrobu ogranicza swoją ofertę
do kilku najpopularniejszych frakcji – to
klient ma się dostosować do takiej palety
produktów. W przypadku Orzeł S.A. zdarza się że frakcja przygotowywana jest
pod potrzeby jednego czy dwóch klientów, w efekcie w ofercie znajduje się
ponad 15 różnych uziarnień.
Spółka przeznacza znaczne środki na
badania i rozwój. Od 2012 roku pracuje
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nad możliwością uplasowania gumy z opon
w takich obszarach jak drogownictwo,
kolejnictwo czy ponowne zastosowanie jej
w przemyśle gumowym. Efekty tych prac
widać już dzisiaj – Spółka kieruje nowe
produkty właśnie do tych branż.
Spółka od 2008 roku notowana jest
rynku New Connect prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Obecność na rynku kapitałowym wymusza stosowanie wysokich
standardów oraz transparentność w biznesie – podsumowuje Prezes Zarządu
Pan Jacek Orzeł – Nawet w trudnych
czasach prowadziliśmy otwartą politykę
komunikacji z rynkiem. Jestem pewien,
że takie podejście owocuje już dzisiaj
i będzie owocowało w przyszłości.
Podsumowaniem niech będzie zdanie
powtarzane w Orzeł S.A.: „Jesteśmy
skazani na sukces!”. 
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ORZEŁ S.A. prowadzi działalność na rynku
recyklingu opon od 2002 roku.
Aktywność ta dotyczy takich obszarów jak:
• rynek opon zużytych jako surowiec używany
przez Zakład Produkcji Granulatu Gumowego;
• rynek granulatu gumowego SBR;
• rynek kordu stalowego z recyklingu opon;
• rynek kordu tekstylnego z recyklingu opon;
• rynek aktywnego pyłu gumowego (Orzel Active
Fine Powder).
W Zakładzie Produkcji Granulatu Gumowego (ZPGG),
w unikalnym procesie recyklingu przerabiamy rocznie
kilkanaście tysięcy ton zużytych opon samochodowych,
z których powstaje granulat SBR wolny od wszelkiego rodzaju
zanieczyszczeń, kordu stalowego oraz tekstylnego (-0,1%).
Na życzenie udostępniamy certyfikaty oraz analizy fizyko-chemiczne.
Duży nacisk na ekologię oraz wielomilionowe nakłady na badania i innowacyjne technologie sprawiły,
że ORZEŁ S.A. jest istotnym graczem na rynku gumy i tworzyw sztucznych. Jako nieliczni w Europie, jesteśmy
w stanie dostosować produkty pod indywidualne potrzeby klienta, zachowując najwyższe standardy jakościowe,
odpowiedni skład mieszanki. Do tego celu, stworzyliśmy dział B+R, którego zadaniem jest tworzenie
innowacyjnych technologii przetwarzania opon oraz nowych kierunków zastosowania powstałych produktów.
Ponadto, Spółka ORZEŁ S.A. od niedawna rozpoczęła produkcję aktywnego pyłu gumowego (Orzel Active Fine
Powder), którego skład to połączenie kauczuku naturalnego oraz syntetycznego o uziarnieniu 40mesh lub 30mesh.
Zastosowanie unikalnej technologii, pozwala na usługowe rozdrabnianie odpadów gumowych powstałych w innych
zakładach, które po przetworzeniu znajdują zastosowanie w mieszankach termoplastycznych i gumowych.
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