
Váš partner od záměru až po produkt



Stabilní partner

na trhu s plasty

Plastoplan se specializuje na distribuci vysoce kvalitních granulátů technických plastů uznávaných 
výrobců. Vyškolený tým nabízí komplexní službu – podporu od vize až po stadium vývoje výrobku, které 
umožňuje sériovou výrobu. Soukromý podnik boduje díky zkušenostem získávaným po desítky let a 
potřeby zákazníků pokrývá lokálně vlastními sklady, vlastní logistikou a špičkově vybavenými laboratořemi. 
Plastoplan je součástí skupiny Hromatka Group, která je významnou distribuční skupinou na evropském 
trhu s plasty.
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Innovative Plastics 
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Distribuce

Váš materiál máme na skladě
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Silný tým

jako partner v oblasti vývoje

RENT THE PRODUCTION
Vyrobte svůj vlastní nápad

RENT THE LAB
Možnost Vaší "live" kontroly a analýzy

RENT THE ENGINEER
Realizace s naší odborností

Dobrý nápad přináší mnoho úkolů, při 
kterých Vám poskytneme podporu: 
jde o proveditelnost, náklady a výrobu. 
Který polymer splňuje speciální 
požadavky, které normy se musí 
dodržet, které nákladové položky jsou 
zbytečné a který způsob zpracování je 
tím správným?

Zapojte společnost Plastoplan 
jako renomovaného experta na 
termoplasty do vývoje svého výrobku 
včas a profitujte z dlouholetých 
zkušeností našich techniků. Svět 
polymerů známe jako nikdo jiný – 
učiňte nás svým partnerem.



Regranulace
Nový začátek životního 

cyklu výrobku

Mletí
Regenerace suroviny místo 
nákladů na likvidaci odpadu

Laboratoř
Testování materiálů

Analýza surovin

Barevné koncentráty
Přizpůsobení plastu 

individuálnímu řešení 

Kompaundace
Materiál na míru

SAXTM Polymers

Servis

3
závody

20
extruzních linek



Hromatka Group

Naše mise

Spolehlivost Ekonomická 
stabilita

Důvěra Kompetence

Vášeň
pro plasty 

Trvalý růst
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ČÍSLECH
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Se svými renomovanými lokálními značkami s mezinárodním zaměřením a společně se silnými partnery 
disponuje HROMATKA GROUP rozsáhlým portfoliem produktů a značnými technickými znalostmi. Vysoce 
kvalifikovaní místní odborníci působí v deseti zemích a poskytují zákazníkům konzultace při řešení jejich 
problematiky. Program je doplněn vlastními kompaundy, které se vyrábí ve třech závodech pod značkou SAX 
Polymers.
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