
Globalny Partner oferujący tworzywa 
                   sztuczne do wymagających zastosowań

You inspire … we materialize®

Działalność Grupy Quadrant



Grupa Quadrant
Jesteśmy światowym liderem pod względem produkcji termoplastycznych tworzyw 
konstrukcyjnych do wymagających zastosowań – zarówno półfabrykatów, jak i 
końcowych elementów. Od momentu pojawienia się tworzyw sztucznych na rynku, w 
pełni zaangażowaliśmy się we wprowadzanie innowacji oraz ciągłe doskonalenie jakości 
i wytrzymałości wyrobów z tworzyw sztucznych, wykorzystując naszą specjalistyczną 
wiedzę. Obecnie zatrudniamy ponad 2 000 pracowników w 20 krajach na całym świecie. 
Współpracujemy z liderami na rynku w celu opracowania nowych zastosowań tworzyw 
sztucznych i rozwiązań pozwalających uzyskać lepsze parametry pracy niż przy 
zastosowaniu metali i innych materiałów.

Wraz z naszymi spółkami dominującymi – Mitsubishi Plastics, Inc. oraz Mitsubishi 
Chemical Holdings Corporation, wytwarzamy i promujemy produkty poprawiające jakość 
życia. Przyczyniamy się tym samym do realizacji założeń filozofii KAITEKI, polegającej na 
tworzeniu warunków zrównoważonego
rozwoju dla ludzi, społeczności, a także 
naszej planety. Dzięki rozległej wiedzy 
technicznej oraz doświadczeniu 
produkcyjnemu, potrafimy spełniać 
zmieniające się potrzeby klientów w 
zakresie wykorzystywanych materiałów 
i ich zastosowania. Nasza wiedza i 
doświadczenie stanowi stabilny 
fundament do budowy dalszych 
sukcesów, który wzmacnia naszą 
wiodącą pozycję na rynku.

 Produkcja półwyrobów
 Obróbka mechaniczna tworzyw sztucznych
 Produkcja materiałów biokompatybilnych 
 Tworzenie rozwiązań okładzinowych
 Produkcja elementów z użyciem technologii wtrysku
 Produkcja materiałów kompozytowych
 Tworzenie systemów ochrony kabli i przewodów
 Realizacja projektów na rzecz wspólnego rozwoju

Działalność biznesowa
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Działalność biznesowa

You inspire … 
Bliska współpraca z naszymi klientami jest podstawą wspólnego sukcesu. 
Lepsze zrozumienie potrzeb naszych klientów oraz charakterystyki prowad-
zonej działalności pozwala nam zastosować odpowiednie materiały i tech-
nologie produkcyjne. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania - zachęcamy do 
przedstawienia nam wymogów pracy materiału, dzięki którym stworzymy 
optymalne rozwiązanie, odpowiadające Państwa potrzebom.

we materialize®

3Jesteśmy globalnym zespołem wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy dzielą 
się swoimi doświadczeniami, specjalistyczną wiedzą i zasobami, aby w dalszym 
ciągu rozwijać naszą działalność na rynkach oraz spełniać oczekiwania klientów i 
partnerów w biznesie. 

Sukces klientów to fundament naszej działalności. Szeroka oferta konstrukcyjnych 
tworzyw sztucznych oraz wykorzystywane technologie pozwalają nam zaofe-
rować rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów. Dbałość o najwyższą jakość 
produktów i ciągły rozwój, pozwalają nam realizować ambitne projekty, oferować 
odpowiednie rozwiązania i określać nowe zastosowania materiałów. Bezpiec-
zeństwo we wszystkich obszarach działalności to nasz priorytet - od tworzenia 
bezpiecznych produktów do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.



W Grupie Quadrant skupiamy się na ciągłym doskonaleniu działalności biznesowej 
i operacyjnej, aby jeszcze lepiej spełniać oczekiwania klientów i wymogi rynku. 
Wszyscy pracownicy Grupy są w pełni zaangażowani i przyczyniają się do 
zapewnienia najwyżej jakości świadczonych usług. Ciągły rozwój zawodowy 
wszystkich pracowników Grupy Quadrant opiera się na naszym zobowiązaniu do 
świadczenia najwyżej jakości usług.

Sukces naszych klientów jest dla nas najważniejszy. Dostarczamy najwyższej 
jakości produkty polimerowe, a także ściśle współpracujemy z innymi jednostkami, 
aby wspólnie wypracować nowe zastosowania i stworzyć materiały, które spełnią 
wszystkie dodatkowe wymagania.

Placówki Quadrant spełniają rygorystyczne wymogi systemów zarządzania 
jakością i ochrony środowiska. Posiadamy certyfikaty DIN EN ISO 9001, DIN 
EN ISO 13485, AS9100C,ISO/TS 16949, DIN EN ISO 14001 oraz DIN EN ISO/
IEC 17025, związane z projektowaniem, rozwojem, produkowaniem, sprzedażą, 
reklamą, dystrybucją i testowaniem wyrobów z tworzyw sztucznych.

Oferowane przez nas produkty są również zgodne ze standardami NORSOK 
M-710 oraz DIN EN 45545-2.

Prowadzimy działalność zgodnie z wymogami RoHS i REACH w celu zapewnienia 
najwyższej jakości usług, a także aby zagwarantować pełną możliwość 
identyfikacji naszych produktów oraz dostarczać bezpieczne, niezawodne i 
opłacalne rozwiązania dla wszystkich gałęzi przemysłu na świecie.

Zastosowanie tworzyw Grupy Quadrant w głównych gałęziach przemysłu4
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Zastosowanie tworzyw Grupy Quadrant w głównych gałęziach przemysłu
Przemysł medyczny
Implanty tymczasowe

Wyzwanie: Udoskonalenie procesu poprzedzające-
go operację, skrócenie czasu operacji
W celu zredukowania stresu u pacjentów do mini-
mum, chirurdzy szczękowi wykorzystują implanty 
tymczasowe, wyprodukowane z biokompatybilnych 
polimerów.
Rozwiązanie: Tworzywo Quadrant® LSG PPSU 
(biokompatybilność potwierdzona certyfikatem ISO 
10993-5) charakteryzuje się doskonałym stosunkiem 
ceny do jakości i wysoką odpornością na steryliza-
cję. Materiał ten przewyższa tworzywo POM oraz 
PEI ze względu na możliwość dłuższego wykorzy-
stywania w warunkach autoklawowania i odporność 
na promieniowanie wysokiej energii.
Nowe rozwiązanie technologiczne: IImplanty 
tymczasowe charakteryzują się wysoką odporno-
ścią mechaniczną oraz stabilnością wymiarową, 
umożliwiając szybkie i łatwe wstawianie stałego 
implantu. Kodowanie barwne oraz znakowanie 
laserowe zwiększają  
bezpieczeństwo 
całego procesu, 
umożliwiając 
łatwy wybór 
odpowiedniego  
rozmiaru implantu.

Ciężki sprzęt
Koła linowe

Wyzwanie: Redukcja zużycia i wyeliminowanie  
korozji, wytrzymałość na duże obciążenia
W maszynach podnoszących, takich jak dźwigi 
portowe oraz małe chwytaki wykorzystuje się liny 
wysokiej jakości. Ze względu na duże obciążenie i 
warunki sprzyjające korozji, drogie liny narażone są 
na szybkie zużycie.
Rozwiązanie: Nylatron® GSM z odlewanego polia-
midu znajduje zastosowanie w opisanych powyżej 
warunkach. Operatorzy maszyn zyskują na istotnie 
przedłużonym okresie użytkowania lin stalowych.
Nowe rozwiązanie technologiczne: Nylatron® GSM 
jest tworzywem wyjątkowo odpornym na zużycie, 
duże obciążenia i trudne warunki pogodowe.   
Materiał ten nadaje się do stosowania z linami  
stalowymi, co znacznie przedłuża 
okres ich użytkowania. Zastoso-
wanie tworzywa pozwala również 
zwiększyć udźwig żurawi.

Półprzewodnik
Zastosowanie w komorze próżniowej

Wyzwanie: Zwiększenie mocy produkcyjnych i  
minimalizacja przestojów
Ze względu na wymagające warunki panujące w  
komorach plazmowych, inżynierowie ds. półprze-
wodników poszukują bardziej zaawansowanych 
rozwiązań materiałowych.
Rozwiązanie: Semitron® MPR1000 to nowe tworzy-
wo stworzone do stosowania w komorach próżnio-
wych, w których kluczowymi wymogami są  
czystość i wytrzymałość.
Nowe rozwiązanie technologiczne: Grupa 
Quadrant opracowała unikalne tworzywo sztuczne 
o dłuższym okresie użytkowania w komorach pla-
zmowych w porównaniu z tradycyjnymi tworzywami 
sztucznymi, co umożliwia utrzymanie wysokiej czy-
stości produkowanych materiałów i niskie wydziela-
nie gazów. Tworzywo jest zwykle 
wykorzystywane przy pro-
dukcji pierścieni zaci-
skowych, wzmocnień,
trzpieni centrujących, 
materiałów izolacyj-
nych, wkładek urządze-
nia przenoszącego wafle 
krzemowe.

Przemysł lotniczy
Obudowa łożyska helikoptera

Wyzwanie: Poprawa jakości, niezawodności i  
bezpieczeństwa
Komponenty z tworzyw sztucznych wykorzysty-
wane są przy budowie helikopterów ze względu na 
wymagające środowisko pracy oraz ukierunkowa-
nie na redukcję wagi. Obudowy łożyska wykonane 
technologią wtrysku zostały wykorzystane w systemie 
regulacji łopat śmigłowca. Ze względu na problemy 
występujące podczas procesu formowania, powodu-
jące powstawanie pustych przestrzeni w częściach, 
należało zastosować wyższej jakości prefabrykat w 
celu zapewnienia jednorodnej struktury materiału.
Rozwiązanie: Ketron® GF30 PEEK z dodatkiem włók-
na szklanego zapewnia utrzymanie wysokich parame-
trów jakościowych, przy jednoczesnej odporności na 
wysokie temperatury oraz zgodności z normą AS9100. 
Nowe rozwiązanie technologiczne: Ketron® GF30 
PEEK ogranicza koszty i czas produkcji dzięki 
częściom pozbawionych pustych 
przestrzeni. Stosowanie two-
rzywa eliminuje konieczność 
przeprowadzania wymagają-
cych testów, zwiększa poziom 
bezpieczeństwa oraz ogranicza 
liczbę usterek w trakcie użyt-
kowania.

Energia alternatywna
Nakładki szczęk hamulcowych

Wyzwanie: Gładki poślizg, duże obciążenia, brak 
przywierania (tzw. zjawisko stick-slip)
Elementy układu hamulcowego w turbinach wia-
trowych zmniejszają prędkość obrotu głowicy w 
przypadku wystąpienia silnych podmuchów wiatru. 
Skutkuje to bardzo dużym obciążeniem nakładek 
wykorzystywanych w układach hamulcowych turbin 
wiatrowych. 
Rozwiązanie: Tworzywo Ketron® HPV PEEK cha-
rakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia i 
jednocześnie wykazuje lepsze właściwości ślizgowe 
i posiada niewielki współczynnik tarcia. Materiał 
posiada również wysoką stabilność wymiarową, co 
jest istotne ze względu na zastosowanie tworzywa w 
szerokim zakresie temperatur.
Nowe rozwiązanie technologiczne: Ketron® 
HPV PEEK znacznie przedłuża okres użytkowania 
nakładek szczęk hamulcowych. 
Dzięki temu częstotliwość napraw 
i koszty związane z zakupem 
części zamiennych są 
znacznie mniejsze. 
Tworzywo pozwa-
la wyeliminować 
dźwięki o wysokiej 
częstotliwości.

Wyzwanie: Kolanka i łuki o niestandardowych 
promieniach i wymiarach
W przemyśle budowlanym odnotowuje się rosnące 
zapotrzebowanie na niestandardowe rozwiązania 
związane z ochroną okablowania takie jak niestan-
dardowe kolanka, złączki łukowe oraz kolanka o 
określonym promieniu i wymiarach.
Rozwiązanie: Oddział Quadrant Symalit posiada  
specjalistyczną wiedzę i moce produkcyjne umoż-
liwiające wytwarzanie kolanek, rur oraz złączek na 
zamówienie.
Nowe rozwiązanie technologiczne: W naszej  
jednostce produkującej polietylenowe rury  
chroniące okablowanie wykorzystuje się  
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. 
Niestandardowe kolanka, złączki 
łukowe oraz kolanka o okre-
ślonym promieniu i wymiarach 
oraz różnorakim przeznacze-
niu (np. w tunelach, elektrow-
niach, przemyśle kolejowym 
i liniach wysokiego napięcia) 
są wykonywane na zamówienie 
przez naszych specjalistów.
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Produkcja rur/kolanek



Duratron® 

PBI
Duratron® PI

Duratron® PAI
Semitron ® PAI

Semitron® PEI
Duratron® PEI

Quadrant® PPSU
Quadrant® PSU

Semitron® 

PEEK, PTFE
Ketron® PEEK
Techtron® PPS
Fluorosint® PTFE

PMMA
ABS
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PVC

PE 500
Proteus® PP
Sanalite® HDPE/PP
LDPE
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460 ºF /  230 ºC   

  250 ºF /  120 ºC

150 ºF /  65 ºC

Quadrant® PC

Semitron® POM
Ertalyte® PET-P
Nylatron® PA, Ertalon® PA
Acetron® POM, Ertacetal® POM
TIVAR® UHMW-PE

GMT/GMTex®, MultiQ®, SymaLITE®

Kondycjonowanie poprzez wygrzewanie
Montaż
Gięcie rur oraz kolanek
Zgrzewanie
Zastosowanie technologii pomieszczeń 
sterylnych
Obróbka CNC
Prasowanie
Wytłaczanie
Wtryskiwanie (dwu i trzy-komponentowe)
Laminacja
Odlewanie prefabrykatów
Wykonywanie elementów tworzywowo/
metalowych
Badania i Rozwój
Spiekanie
Odlewanie PA6 standardowe i 
niestandardowe
Spawanie

Wykorzystywanie wiedzy specjalistycznej 
i możliwości rozwoju
Współpraca z Klientami
Najwyższe standardy prawne oraz w 
zakresie ochrony środowiska
Rozwój produktów w oparciu o potrzeby 
rynkowe
Certyfikacja materiałów
Pełna identyfikowalność wyrobów
Zgodność z wymogami regulacyjnymi
Dostarczanie kompleksowych rozwiązań 
i systemów 
Najwyższe standardy technologiczne
Zrozumienie trendów rynkowych i
kwestii związanych z ochroną środowiska

Przemysł lotniczy i obronny
Przemysł alternatywnych źródeł energii
Przemysł architektoniczny
Przemysł motoryzacyjny
Przemysł budowlany
Przetwórstwo chemiczne (przemysł  
wydobywczy)
Przemysł spożywczy
Ciężki sprzęt
Urządzenia przemysłowe
Przemysł medyczny
Przemysł elektroniczny i półprzewodnikowy
Sport i rekreacja
Przemysł telekomunikacyjny i energetyczny
Przemysł transportowy

Szeroki zakres technologii  
produkcyjnych

Strategia rozwoju  
kształtowana przez rynek

Najszersza na świecie oferta materiałów produkowanych na bazie polimerów termoplastycznych

Wartość dodana
Specjalistyczna wiedza w 
zakresie zastosowań w 
głównych gałęziach przemysłu
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Przetwórstwo chemiczne
Elementy uszczelniające

Wyzwanie: Zwiększenie wydajności, ograniczenie 
uszkodzeń i wydłużenie okresu użytkowania
Zwiększenie wydajności w częściach zamiennych 
może stać się istotną przewagą konkurencyjną. 
W przypadku awarii, części metalowe znajdujące 
się wewnątrz urządzeń mogą wyrządzić poważne 
szkody, które wymagają kosztownych napraw i 
powodują przestoje.
Rozwiązanie: Zastąpienie elementów uszczelniają-
cych wykonanych z metalu lub polimerów o nieod-
powiednich parametrach produktami oferowanymi 
przez Grupę Quadrant, wykonanymi z tworzyw 
Fluorosint®, Ketron® lub Duratron®, które sprostają 
powyższym wyzwaniom.
Nowe rozwiązanie technologiczne: Duratron® PAI 
może być wykorzystywany w temperaturze do - 
196oC, a Ketron® HT PEEK w systemach uczel-
niających, gdzie występują wysoka 
temperatura i duże obciążenie. 
Fluorosint® 135 zwiększa 
wydajność i wydłuża czas 
użytkowania pierścieni tłoko-
wych i łożysk stosowanych 
w wymagających gałęziach 
przemysłu.

Przemysł spożywczy 
Kegi do piwa

Wyzwanie: Jednorazowe kegi z tworzywa sztucz-
nego, w pełni nadające się do recyklingu
Wyzwaniem dla Grupy Quadrant było zaprojektowa-
nie oraz produkcja systemu zaworów, dzięki któremu 
kegi nadawałyby się w całości do recyklingu.
Rozwiązanie: Zaprojektowano kegę wykonaną 
w całości z tworzywa sztucznego, aby umożliwić 
pełny i wydajny proces recyklingu produktu. Zawory 
z tworzywa sztucznego zapewniają zarówno odpo-
wiednią wytrzymałość mechaniczną, jak i optymalną 
formowalność, konieczną przy produkcji na dużą 
skalę. Produkt spełnia wszelkie normy branżowe w 
zakresie rodzajów złączek.
Nowe rozwiązanie technologiczne: Ograni-
czenie szkodliwego oddziaływania 
na środowisko oraz kosztów w 
porównaniu z metalowymi kegami 
wielokrotnego użytku ze względu 
na niższą wagę oraz brak potrzeby 
transportu pustych keg. Dodatko-
wo, nie ma potrzeby dodatkowego 
czyszczenia keg w browarach, 
ponieważ wszystkie komponen-
ty spełniają wymogi HACCP 
dotyczące ochrony środowiska w 
procesie produkcji.

Przemysł spożywczy i opakowania
Taśmy produkcyjne

Wyzwanie: Powierzchnia antyadhezyjna, wysoka  
wytrzymałość, materiał dopuszczony do wykorzysta-
nia w przemyśle spożywczym
Ciastka w polewie zwykle przywierają do elementów 
taśm przenośnikowych podczas transportu przez 
linię pakowania. Prowadzi to do częstych przestojów 
lub uszkodzenia produkowanych wyrobów.
Rozwiązanie: Dzięki zastosowaniu elementów 
przenośnikowych z materiału Ertalyte® TX (PET), 
ciastka nie przywierają do elementów taśmy. Two-
rzywo Ertalyte TX charakteryzuje się znakomitymi 
właściwościami antyadhezyjnymi względem lepkich 
substancji, takich jak czekolada czy ciasto.
Nowe rozwiązanie technologiczne: Tworzywo po-
limerowe Ertalyte® TX o właściwościach antyahde-
zyjnych jest materiałem dopuszczonym do kontaktu 
z żywnością. Operatorzy linii produkcyjnych w 
przemyśle spożywczym odnoszą wymierne korzyści 
wynikające z nieprzerwanego transportu, produkcji 
wysokiej jakości wyrobów oraz ograniczonych prac 
konserwatorskich. Ertalyte® TX 
może być obrabiany z bar-
dzo wysoką tolerancją 
wymiarową i oferuje 
zoptymalizowaną 
wytrzymałość. 

Przemysł motoryzacyjny
Obudowa poduszki powietrznej

Wyzwanie: Zwiększenie wytrzymałości obudów 
poduszek powietrznych
Zastąpienie tradycyjnych, stalowych elementów 
obudowami poduszek powietrznych z tworzywa 
sztucznego pozwala zredukować koszty, wagę obu-
dowy oraz zwiększyć jej wytrzymałość. Ponieważ 
tworzywa sztuczne mają właściwości izolacyjne, 
należało znaleźć rozwiązanie pozwalające na prze-
kazanie sygnału elektrycznego, uruchamiającego 
klakson. W takich przypadkach montowano zwykle 
przewodzące ścieżki po wtryskiwaniu, jednak 
wiązało się to z koniecznością przeprowadzania 
dodatkowych procesów i wyższymi kosztami.
Rozwiązanie: Przewodząca ścieżka wmontowy-
wana jest podczas procesu wtrysku, co pozwala 
skrócić czas produkcji.
Nowe rozwiązanie technologiczne: Nowe rozwią-
zanie technologiczne: Stworzenie 
w pełni zautomatyzowanego 
procesu produkcyjnego, po-
zwalającego wykonywać oraz 
wmontowywać  przewodzące 
ścieżki podczas procesu wtry-
sku, a także przeprowadzać 
kontrolę jakości wyproduko-
wanych obudów.

Przemysł motoryzacyjny
Ochrona silnika

Wyzwanie: Ochrona silnika przed złą nawierzchnią i 
ekstremalnymi warunkami pogodowymi.
Stworzenie lżejszej i wytrzymalszej osłony silnika o 
większej sprężystości w porównaniu z stosowanymi 
obecnie osłonami stalowymi.
Rozwiązanie: Struktura tworzywa GMT / GMTex® 
zapewnia funkcjonalną integrację poszczególnych 
komponentów, co pozwala maksymalnie ograniczyć 
wagę obudowy i zwiększa możliwości projektowe.
Nowe rozwiązanie technologiczne: GMT /  
GMTex® jest materiałem kompozytowym składają-
cym się z włókna szklanego i termoplastycznego 
materiału kompozytowego. Lekkość zastosowane-
go tworzywa spowodowała zmniejszenie wagi pro-
duktu o 70% w porównaniu z obudową wykonaną 
ze stali oraz obniżono koszty produkcji. Dzięki  
sprężystemu odkształcaniu pod wpływem 
obciążenia, obudowa nie ulega zniszczeniu i 
gwarantuje pełną ochronę 
oraz poprawę właściwości 
akustycznych.

Przemysł budowlany
Rusztowania

Wyzwanie: Stworzenie materiału stanowiącego 
alternatywę dla sklejki, odpornego na działanie 
wody i wilgoci.
W przypadku elementów stosowanych na ze-
wnątrz, takich jak rusztowania, trwałość części 
drewnianych jest ograniczona ze względu na 
pochłaniane wilgoci i puchnięcie materiału. Nasze 
wyzwanie polegało na stworzeniu termoplastycz-
nego kompozytu warstwowego, który byłby lżejszy 
od drewna, odporny na wodę oraz posiadałby 
właściwości antypoślizgowe.
Rozwiązanie: MultiQ® Impact - panel warstwowy 
odporny na wchłanianie wilgoci i puchnięcie, o 
lepszych właściwościach mechanicznych oraz 
powierzchni antypoślizgowej o strukturze sześcio-
kątnej.
Nowe rozwiązanie technologiczne: Tworzywo 
SymaLITE® (PP z rdzeniem z 
włókna szklanego) ułożone 
warstwowo z tworzywem 
GMTex (tworzywo ze szkla-
nym splotem wzmacnia-
jącym) stanowi lżejszą 
alternatywę dla sklejki.
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