
REC GROUP 
Uherský Brod 

ASSCO, GELPO, RPG RECYCLING 



Skupinu REC Group s.r.o. 
tvoří společnosti, které 
společně zajišťují 
komplexní řešení služeb 
v oblasti nakládání 
s odpady, tzn.:  

• svoz,  

• odstranění,  

• recyklaci a zpracování. 

Dále demolice, 
rekultivace, ekologické 
poradenství, vzdělávání a 
další služby. 



UHERSKÝ BROD – Gelpo, Assco, RPG Recycling 

RPG RECYCLING 

- sběr, svoz a následné materiálové využití pneumatik a přepracování 
na pryžový SBR granulát 

- Služby v oblasti zajišťování dopravy 

 

ASSCO 

- Zpracování drásaniny a výroba EPDM granulátu z technické pryže 

 

GELPO 

- Výroba výrobků z pryžových drtí (SBR, EPDM) pojenými 
polyuretanovými pojivy 

 



Přes 11 let zkušeností ve sběru a zpracování pneumatik 

• Osobní pneumatiky 

• Nákladní pneumatiky 

• Traktorové pneumatiky 

• Nadrozměrné pneumatiky 

 

• Výroba SBR granulátu  



20 let vývoje a výroby pryžových výrobků 

• Desky, dlažby 

• Antivibrační, odhlučňovací a 
protihlukové systémy 

• Sportovní povrchy, dětská hřiště 

• Široké využití ve stavebnictví a 
strojírenství 

 



25 let tradice ve výrobě EPDM granulátu  
a drásaniny SBR 

• Zásypy do sportovišť 

• Dětská hřiště 

• Podloží hřišť 

• Surovina pro další výrobu 
výrobků (desky a dlažby, 
odhlučňovací systémy, izolační 
výrobky a další) 

 



SBR GRANULÁT – různé frakce 



VEDLEJŠÍ PRODUKTY 
 

Ocelový kord 
 

Textilní  

vlákno 
 



Gumoasfalt 

Surovina pro další výrobu 

Gumoasfalt 

Surovina pro další výrobu 



Zásyp do sportovišť  

Podkladová vrstva na dětská hřiště 



VÝROBKY Z SBR PRYŽE 

Stájové desky pro agrosegment 

koně a krávy 

Průmysl a výrobky pro dopravu  

– bokovnice, desky pod náklad, 

vibroizolace, kanály a další 



Dětská hřiště 

Fitness 

Lité povrchy 



Desky na 

střelnice 

Podlahy na terasy,  

balkóny, bazény a okolí domu 



EPDM GRANULÁT  – různé frakce, barvy 



DRÁSANINA – různé frakce, barvy 



Zásypy do sportovišť 

Dětská hřiště 



SBR Mulč na hřiště 

Surovina pro další výrobky 

např. antivibrační desky 



 
 
 

Svoz pneumatik (SBR)  

a technické pryže 

(EPDM)  

Ocelový kord Textilní vlákno 

SBR granulát Zpracování SBR 

RPG 

Zpracování EPDM  

a obrusu 

ASSCO 

Výrobky z recyklované pryže 

GELPO 

Obrus  

EPDM granulát 



DĚKUJI  
ZA POZORNOST 


