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O FIRMIE
GEYER & HOSAJA rozpoczęła produkcję gumy oraz wyrobów gumowych
w 1987 roku. W swoich fabrykach zatrudnia 800 pracowników, wśród których znajdują się najlepsi polscy specjaliści w dziedzinie wytwarzania gumy.
Firma jest właścicielem 4 zakładów produkcyjnych oraz 3 laboratoriów badawczo-rozwojowych znajdujących się w Polsce.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I OFERTA
X GRANULATY GUMOWE EPDM
Firma jest producentem kolorowych mieszanek gumowych, granulatów
EPDM Virgin oraz płyt elastycznych z nakładką EPDM. Dzięki wysokiej
zawartości kauczuku, granulaty są wytrzymałe i odporne na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Wszystkie produkty z oferty firmy
wytwarzane są w zakładach w Polsce.
Tworzone przez GEYER & HOSAJA mieszanki gumowe poddawane
są procesom granulowania. Na bież ąco przeprowadzane są kontrole
jakości oraz badania parametrów w laboratoriach. By produkt końcowy
spełniał wszystkie normy, dodatkowo potwierdzana jest jego jakość
w niezależnych, międzynarodowych instytucjach i laboratoriach.
Wychodząc naprzeciw rygorystycznym wymogom, firma zadbała
o objęcie całego procesu produkcji certyfikatami ISO 9001:2008, ISO
TS 16949:2009 oraz ISO 14001:2004. Wszystkie granulaty i płyty mają
atesty PZH oraz Certyfikaty Bezpieczeństwa Upadku (HIC) według norm
PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009. Dodatkowo wszystkie frakcje
granulatów czerwonych i zielonych posiadają specjalistyczne certyfikaty
ISA SPORT. Aby oferować swoim klientom, kompleksową obsługę firma
zapewnia wsparcie technologiczne przy wyborze wyrobów.

INFORMACJE DODATKOWE
Pozostała oferta: wytrzymałe dywaniki gumowe, włączone do oryginalnego wyposażenia takich marek jak: Mercedes, Audi, Volvo, Ford, Peugeot,
Hyundai czy KIA; elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, znajdujące
zastosowanie na całym świecie oraz wytrzymałe i wygodne maty legowiskowe wytwarzane z przeznaczeniem dla rolnictwa.
Wszystkie mieszanki gumowe, powstają według specjalnej specyfikacji
Klienta i trafiają między innymi do firm Goodyear Polska oraz Bridgestone
Polska. Równocześnie GEYER & HOSAJA jest jednym z największych zakładów zajmujących się bieżnikowaniem opon ciężarowych i OTR w Polsce.
Firma produkuje też pełny asortyment materiałów do bieżnikowania, który sprzedaje na terenie całej Europy. Produkty GEYER & HOSAJA trafiają
również do kolejnictwa np. elementy infrastruktury, wykorzystywane przy
budowie torowisk francuskich pociągów TGV.
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