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ZMIANA NAZWY
Już od ponad 20 lat firma solvadis polska Sp. z o.o. działa na 

polskim rynku produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dys-
trybuujemy zarówno surowce i środki pomocnicze potrzebne do 
produkcji tworzyw, jak i cały szereg produktów przeznaczonych 
do przeróbki tworzyw. Mamy w ofercie polimery, napełniacze mi-
neralne o różnych właściwościach, pigmenty, barwniki, środki 
modyfikujące, poprawiające parametry przeróbcze i parametry 
gotowych wyrobów.

Rok 2017 zapisze się znacząco w historii naszej firmy. Jako 
rezultat zmian właścicielskich w grupie solvadis  polska firma 
staje się samodzielnym przedsiębiorstwem. Wiąże się to też ze 
zmianą nazwy. Już wkrótce firma zmieni nazwę na SOLVACHEM. 
Zmiany te nie wpłyną na jakość działalności na rynku. Dalej bę-
dziemy dokładać starań, aby spełnić wszelkie zadania nakłada-
ne na naszą firmę przez odbiorców. Dalej będziemy realizować 
zamówienia na surowce, dalej będziemy starać się pomagać 
klientom w doborze odpowiednich komponentów do ich profilu  
i technologii produkcji. Zgodnie z obietnicami, jakie uzyskaliśmy 
od naszych dostawców nie nastąpią żadne zmiany w dostępno-
ści produktów w związku ze zmianami zachodzącymi w firmie.

UNIKALNE NAPEŁNIACZE
Na targach Plastpol 2017 solvadis polska ma wspólne stoisko 

z jednym z głównych dostawców surowców – firmą Hoffmann Mi-
neral GmbH z Niemiec. Hoffmann Mineral jest producentem uni-
kalnych glinek krzemianowych - napełniaczy do tworzyw sztucz-
nych i elastomerów. W ofercie firmy znajdują się zarówno gatunki 
naturalne (Sillitin), produkty modyfikowane powierzchniowo (Ak-
tisil), jak i produkty strącane (Silfit, Aktifit). Zastosowanie tych 
napełniaczy w przeróbce tworzyw sztucznych znacząco poprawia 
własności przetwarzanego tworzywa. Folie produkowane z dodat-
kiem Silfitu charakteryzują się zarówno gładkością powierzchni, 
dobrą transparentnością, jak i niskim współczynnikiem tarcia. 
Artykuły produkowane metodą wytłaczania lub wtrysku mają 
wysoką odporność na uderzenia i gładką powierzchnię odporną 
na zarysowania. Te parametry zostały potwierdzone badaniami  
w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników  
w Toruniu. 
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