Magyarország Portfólió

Ultrapolymers Group
• 27 iroda Európa szerte
• Több mint 275 munkatárs
• 45 raktár
• Összeurópai hálózat 2002 óta
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Partnerség
Az Ultrapolymers Csoportot jelentős európai műanyag
alapanyag gyártók termékeinek forgalmazására alapították
2002-ben, Belgiumban. Az Ultrapolymers Csoport mára az
egyik legnagyobb műanyag alapanyag forgalmazóvá nőtte
ki magát.
Az Ultrapolymers az ügyfelei és a beszállítói lehető legjobb
kiszolgálása érdekében hozta létre az országonkénti kereskedelmi
hálózatát, amely a legtöbb európai országban, valamint
Törökországban és Dél-Afrikában működtet irodákat és raktárakat.

• „Kategóriájában első”, az ügyfeleinek
nyújtott szolgáltatás minőségét
középpontba helyező, műanyag- és
gumialapanyag-forgalmazó.
• Megbízhatóan, műszaki szakértelemmel
nyújtott termékek és szolgáltatások.
• A beszállítóinkkal partnerségi szellemben,
munkatársaink gondozásával folytatott
etikus üzletmenet.

Az általunk forgalmazott alapanyagok átfogó kínálatában különféle
termékek, műszaki műanyagok, hőre lágyuló elasztomerek és
szintetikus gumik tartoznak, melyeket 1 zsáktól a teljes kamionig
bármilyen mennyiségben képesek vagyunk szállítani.

Az Ultrapolymers
– a vezető iparági
beszállítókkal
partnerségben
– többéves
tapasztalaton
alapuló, kiváló
szolgáltatással,
és műszaki
támogatással
kínálja az
alapanyagok
széles körét szinte
minden célra.
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Szolgáltatásaink
Bőséges választék
Az Ultrapolymers tömegcikkek és speciális anyagok
bőséges választékával támogatja a műanyagok
széleskörű felhasználását. A világszinten vezető
műanyagipari gyártókkal fenntartott partnerségünknek
köszönhetően egyszerre kínáljuk az iparág legmagasabb
minőségű anyagait, és az ügyfeleink termékigényének
megfelelő választást.
Vevőszolgálat
Munkatársaink első osztályú ügyfélkiszolgálást
nyújtanak, és rendelkeznek a megfelelő képesítéssel,
valamint a szükséges szakértelemmel, a műanyagokkal kapcsolatban felmerülő műszaki és kereskedelmi kérdések megválaszolására. Az általunk
kialakított, vállalaton belüli képzési program segíti, hogy
valamennyi munkatársunk alapos anyag-, folyamat- és
piacismerettel rendelkezhessen. Hiszünk dolgozóink
értékében és tudásában, az őket célzó befektetéseinkkel pedig az iparág legjobbjává válhatunk.
Helyi jelenlét
Az Ultrapolymers az ügyfelei és beszállítói lehető
legjobb kiszolgálása érdekében hozta létre az
országonkénti kereskedelmi hálózatát, amely a
legtöbb európai országban, valamint Törökországban
és Dél-Afrikában működtet 38 irodát és több mint
45 raktárt.
Műszaki támogatás
Széleskörű anyagválaszték
Tapasztalt csapatunk segíti az ügyfelek a folyamataikhoz igazodó leghatékonyabb anyag kiválasztását.
Az Ultrapolymers anyagok és felhasználási módok
széles körével kapcsolatos többéves tapasztalattal,
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valamint átfogó műszaki és kereskedelmi tőkével
rendelkezik.
Az Ultrapolymers csoporton belül külön üzletfejlesztési
csapat foglalkozik az újabb piaci folyamatok, újabb
alkalmazási területek megismerésével, feltárásával és
vizsgálatával. Az így szerzett magas szintű tudással
segíti ügyfeleit a projektek teljes megvalósításában.
Az Ultrapolymers mintákat biztosít az új, vagy
folyamatban lévő projektek segítéséhez. A termékfejlesztést esettanulmányokkal, és tanúsítványokkal
is támogatja.
Világszínvonalú beszállítók / összeurópai
forgalmazás
Az iparágban vezető beszállítókkal kialakított
partnerség révén az Ultrapolymers Európa-szerte
világszínvonalú márkákat forgalmaz. A beszállítóinkkal
kialakított különleges kapcsolatnak köszönhetően,
műszaki és kereskedelmi erőforrásokkal támogatjuk
ügyfeleinket.
Az egész Európára kiterjedő forgalmazói megállapodásaival az Ultrapolymers hozzáfér a csoport teljes
raktárkészletéhez, így nagyobb ellátásbiztonságot
nyújthat vevőinek.
Terméktervezés és Moldflow®-elemzés
Az Ultrapolymers ügyfeleinek a partneri kapcsolaton
túl műszaki és kereskedelmi tanácsadást is nyújt.
A tervezésben, innovációban, anyagválasztásban,
hibaelhárításban és folyamatoptimalizálásban szerzett
sokrétű tapasztalattal költségtakarékos megoldásokat
javasol, hogy megelőzze a felhasználás vagy
a folyamat során jelentkező problémákat.
Az Ultrapolymers a projekt kezdetétől elemezni képes
a teljes fröccsöntési folyamatot, és támogatást nyújt a
tervezési szakasztól a végleges gyártásig. A feldolgozási problémák várható helyének meghatározásához
tervezési elemzést, vagy Moldflow®-elemzést készít.

Az iparágban vezető beszállítókkal kialakított
partnerség révén az Ultrapolymers Európaszerte világszínvonalú termékeket forgalmaz.
Mivel országonként hozzáfér a csoport
teljes raktárkészletéhez, így fokozott
ellátásbiztonságot nyújthat ügyfeleinknek.

Logisztikai infrastruktúra

Rotációs öntés anyagai

Központi és helyi raktárak

Az Ultrapolymers a rotációs öntési iparág elkötelezett beszállítója. A LyondellBasell forgalmazójaként a
Lupolen márkanevű (polietilén-alapú) granulátumokat
és porokat kínál. Az egyedülálló katalizátorrendszerrel
gyártott termékkínálat páratlan mechanikai teljesítményt nyújt. A Lupolent alapanyagként használják
az egyedi színű, és az UltraFoam (PE-hab) típusú
keverékek széles köréhez is.
Az Ultrapolymers aktív szerepet vállal a rotációs
öntéshez használt újabb anyagok kifejlesztésében is.
Az új és izgalmas fejlesztések közt szerepelnek a nagyszilárdságú és fokozottan ütésálló polipropilének, a
rugalmas felhasználásra szánt, könnyen alkalmazható,
UV-stabil plasztomerek, és a puha érintésű termékek
(metallocén katalizátoros etilénalapú oktén-plasztomer),
valamint az A-Resins által gyártott, kiváló hőstabilitású,
merev és vegyszerálló kopoliészterek.
Az Ultrapolymers a kiterjedt aprító- és keverőkapacitásai, valamint célzott vizsgálólaboratóriuma révén
ideális rotációs öntési partner.

Az Ultrapolymers kiterjedt logisztikai hálózattal
rendelkezik szerte Európában. A helyi raktárakat a
cégcsoport központi raktárából látja el, ami nagy
hatékonyságot és rugalmasságot biztosít.
Logisztikai szolgáltatók hatékony hálózata
A megbízható logisztikai szolgáltatókkal kialakított
kulcsfontosságú partnerségi kapcsolat gyors
és rugalmas ellátási lánc-hálózatot biztosít.
A nagyszerű szoftverplatformmal támogatva,
az Ultrapolymers az ellátási folyamat minden
egyes lépését nyomon követi és elemzi, a
gyártástól a raktározáson át egészen az ügyfélig.
Az Ultrapolymers mindezzel gyors és hatékony
szállítója ügyfeleinek.
Az igényeknek megfelelő csomagolási egység
Az Ultrapolymers ügyfélorientált szervezetként,
a vevő által igényelt kiszerelésben szállítja – azaz
oktabinban, 25 kg-os zsákokban, ömlesztve
silóban, stb. – a műanyag granulátumot.
Speciális összetételű és rotációs
öntési anyagok
Speciális összetételű anyagok
Az Ultrapolymers-t a kiváló beszállítói hálózata
támogatja a speciális összetételű anyagok kifejlesztésében és gyártásában, mellyel gyorsan
és rugalmasan válaszol az ügyfelei különleges
igényeire. Szolgáltatásai tartalmazzák a kistételes,
a színezett, a töltött és a speciális tulajdonsággal
rendelkező anyagokat.
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Teljes támogatás
a tervezéstől
a végtermékig

Mit kínálunk?

Világszínvonalú
beszállítók, vezető
márkás termékek

Széles termékkínálat:
poliolefinek, műszaki
műanyagok és
specialitások

Műszaki szolgáltatás,
tervezési megoldás,
anyagválasztás


Magas műszaki- és
ipari minőség

Saját gyártás,
személyre szabott
speciális anyagok

Teljes körű
szolgáltatást
nyújtó
disztribúciós
partner

25 kg-tól teljes
kamion-rakományig

Kiterjedt földrajzi
lefedettség

Kombinált
szállítások

Helyi jelenlét
Magas minőség,
rugalmasság és
megbízhatóság
ISO 9001

06

ULTRAPOLYMERS

Az Ultrapolymers – a vezető iparági
beszállítókkal partnerségben –
többéves tapasztalaton alapuló, magas
színvonalú szolgáltatással és műszaki
támogatással anyagok széles körét
kínálja sokoldalú felhasználásra.

Beszállítók
Poliolefinek
LyondellBasell
Polipropilén

PP Homo
• Moplen, Hostalen PP, Adstif, Purell
PP Copo
• Moplen, Hostalen PP, Adstif, Purell
PP Random
• Moplen, Hostalen PP, Clyrell, Purell

Polietilén

HDPE
• Lupolen, Hostalen, Purell
MDPE
• Lupolen
LDPE
• Lupolen, Purell
E/A
• Lucalen
LMDPE
• Lupolen (Rotomoulding)

Polipropilén
különlegességek

Elasztikus PP (TPO - termoplasztikus olefin)
• Adflex, Softell, Hifax
Plasztomer
• Koattro
Alacsony hőmérsékleten tömítő polipropilén
• Adsyl

SK global chemical
EAA
• Primacor
IO
• Primacor IO
POP
• Supreme
POE
• Solumer
C8 LLDPE
• Yuclair
mLLDPE
• Smart

PB
• Polybutene
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Beszállítók

(folytatás)

Műszaki műanyagok és
speciális anyagok
BASF

PA6.6
• Ultramid A
		 (extrúziós felhasználásra)

INEOS
Styrolution

ASA
• Luran S

PA6
• Ultramid B
			(extrúziós felhasználásra)

PC/ASA
• Luran SC

PA6 kopolimer
• Ultramid C
		 (extrúziós felhasználásra)
Domo

PA6 & PA6.6
• Domamid, Technyl,
		 Technyl STAR
PA6.10
• Technyl, Technyl eXten
PA6 & PA6.6 Industrial
• Econamid, Technyl,
		 Technyl 4earth

PC/ABS
• Luran S, Novodur Ultra
SMMA
• NAS
ABS
• Novodur, Novodur HD, Terlux,
		 Terlux HD, Terluran, Terluran ECO
SB kopolimer
• Styroflex, Styrolux,
		 Styroflex ECO, Styrolux ECO
PA/ASA
• Terblend S
PA/ABS
• Terblend N

PPA & PPS
• Thermec
Asahi Kasei

MBS
• Zylar

POM Homo
• Tenac

HIPS, GPPS
• Styrolution PS

POM Copo
• Ternac-C
Samyang
Lucite
International

PMMA
• Diakon

Tejin

PC
• Panlite
PC/ABS
• Multilon
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SAN
• Luran, Luran HD

PC
• Trirex
PC/ABS
• Triloy
PBT
• Tribit

Speciális célú anyagok: Magas műszaki
és ipari minőségben

Szintetikus gumik

Ravago

Arlanxeo

• Buna BR, Buna SBR
• X-Butyl

Sumitomo

• Sumitomo EPDM

PP
• Mafill, Scolefin, Ravaplen
PE
• Ravalene, Ravapura
PS
• Sicostirolo
PC
• Sicoklar, Sicoklar ECO
ABS
• Sicoflex, Sicoflex ECO
PC/ABS
• Mablex, Mablex ECO
ASA
• Polyfast
PC/ASA
• Mablex
PBT Compounds
• Sicoter
ABS/PA
• Sicoblend
PA6 & PA6.6
• Ravamid
SAN
• Sicoran
SBR, NBR, EPDM
• Ravaflex

Ravago
Petrokimya/
Enplast

TPE-V
• Enflex
TPE-O
• Ensoft
TPE-S
• Ensoft

MAGYARORSZÁG PORTFÓLIÓ

09

Piacok
Ultrapolymers-re mint összeurópai polimerforgalmazóra a tervezéstől a gyártásig partnerként számíthat.
Az Ultrapolymers ügyfeleivel szorosan együttműködve, széles körben, és számos piaci szegmensben
felhasználható, egyedülálló műanyag alapanyag
választékot kínál. Az Ultrapolymers által kiszolgált
piaci területek többek közt az alábbiak.
1 Járműipar
Az Ultrapolymers az anyagok széles választékát
kínálja a járműipar számára. Közvetlenül a gyártókkal,
a TIR1-s és TIR2-s vonalbeli, valamint további
beszállítókkal együttműködve választja ki a megfelelő
anyagot az adott felhasználáshoz.
A főbb területek a következők:
• tartósan hőstabilizált, és a hidrolízisnek ellenálló,
motortérben használható anyagok
• külső- és belsőtéri járműipari felhasználásban
kiváló tulajdonságú, magas felületminőségű, és
UV-stabilitású anyagok
• környezetbarát anyagok
• könnyített, és egyedülálló esztétikai igényű
alkatrészek anyagai.

2 Fogyasztási cikkek
Az Ultrapolymers átfogó termékkínálattal minden
elvárásra megfelelő megoldást kínál. Az igényes
fogyasztói piacon, – ahol a funkcionalitás és az
esztétikus megjelenés együttese döntő fontosságú
–, a vezető globális gyártók széles körének kiváló
minőségű anyagait forgalmazza. Csökkentett
éghetőség, magas hőállóság, és nagy tisztaság
jellemzik a rendelkezésre álló anyagokat.
3 Csomagolás
Az Ultrapolymers mértékadó kínálattal rendelkezik
a rugalmas és merev csomagoláshoz. Rugalmas
csomagolási kínálata kiterjed a hagyományos
fóliagyártási technológiákra (fújt, öntött, egy- vagy
kétirányú) is. Merev csomagoláshoz a magas
folyású, speciálisan tervezett anyagokat javasol,
akár a speciális vékony falú, fröccsöntéssel készülő
termékekre is.
A csomagolóiparnak szóló műszaki anyagokból álló
kínálata, a vezetőképességtől a magas hőállóságig
nyújt a terméknek megfelelő tulajdonságokat. Minden
csomagolási alkalmazásra megtalálja a megfelelő
megoldást.
Az Ultrapolymers a rendkívül igényes, és az
élelmiszercélú felhasználásra jóváhagyott műszaki
alapanyagok széles választékát kínálja.
4 Építőipar
Az építőiparban a tartós UV- és időjárás-állóság,
a nagyfokú hőállóság, valamint az ütésállóság
szerepelhetnek az elvárások közt. Az Ultrapolymers
valamennyi anyaga, ami ennek a piaci szegmensnek
szól, kellően dokumentált ütésállósági, UV- és
égésállósági vizsgálatokon megy át. Együttműködve
segít a megfelelő anyag kiválasztásában az innovatív
és költséghatékony megoldások kidolgozásában.
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5 Gyógyászat

6 Villamosság és elektronika

Az Ultrapolymers számos olyan polimert kínál, amely
megfelel a rendkívül igényes gyógyászati ágazatnak.
A termékkínálatra jellemző, hogy a beszállítók elkötelezettek a készítmények hosszú távú állagmegőrzése
iránt. Ezen túlmenően az anyagaik megfelelnek az
Európai Gyógyszerkönyvnek, az Amerikai Egyesült
Államok Gyógyszerkönyvének (USP), az ISO 10993
és az USP VI. osztálya előírásainak.
Jellemző tulajdonságok:
• sterilizálhatóság (Gamma, E-sugár, gőz)
• biokompatibilitás
• az élelmiszerrel történő érintkezésre való
alkalmasság (US FDA, EU FC)
• vegyszerállóság (fertőtlenítőszerek, tisztítószerek,
zsírok és IV. osztályú oldatok)

Az iparágban vezető beszállítókkal együttműködve
az Ultrapolymers a villamossági, és elektronikai
piac különböző szegmenseinek igényeit kielégítő
kínálatot nyújt. Ezen anyagok használatával a termék
biztosan megfelel napjaink villamossági és elektronikai
iparágának főbb kihívásainak (pl.: költséghatékonyság,
kisebb alkatrészek, kiterjesztett termékélettartam,
stb.). A villamossági biztosítékokhoz, kapcsolókhoz,
csatlakozókhoz, és sok más villamossági és elektronikai
alkalmazáshoz kínált, kiváló termékválaszték az alábbi
tulajdonságokkal rendelkezik:
• Csökkentett éghetőség (halogénes és halogénmentes)
• villamossági tulajdonságok széles köre (szigetelés)
• minősített anyagok (UL, izzószál, forró huzalos
gyújtás)
• nagyfokú vegyszerállóság
Ezen piaci területek mellett az Ultrapolymers számos
további szegmensben is jelen van.
• háztartási készülékek
• kompaundálás
• kertészet
• ipari alkalmazások
• világítástechnika
• szállítás
Műanyag alapanyaggal kapcsolatos kérdéseivel forduljon
hozzánk bizalommal!
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További információkért keresse:

Ultrapolymers KFT.
Agostyáni út 25.
2890 Tata, Magyarország
T +36 (34) 487 213
F +36 (34) 487 586
ask.hu@ultrapolymers.com

www.ultrapolymers.com

LinkedIn Ultrapolymers Group

A Ravago company

Felelősségkizárás: A fentiekben megadott adatok saját vizsgálatunk eredményei, és megfelelnek a legkorszerűbb technológiának. Az Ultrapolymers Csoport és kapcsolt vállalkozásai nem szavatolják ezeknek
az információknak a lényegességét, vagy pontosságát, és e tekintetben nem vállalnak semmilyen felelősséget. E dokumentum nem teremt semmilyen kötelezettséget, jótállást vagy garanciát a termék
teljesítményére nézve. Az Ultrapolymers a termékek Vevő általi felhasználására való alkalmasságának meghatározása a vevő felelősségi körébe tartozik, továbbá a Vevőnek kell biztosítania, hogy munkahelye
és hulladékkezelési gyakorlatai megfeleljenek a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak.

