
Az Ön partnere az ötlettől a termékig



Fix tájékozódási pont

A Plastoplan neves gyártók kiváló minőségű műszaki műanyag granulátumainak forgalmazására szakosodott 
vállalat. Az erre a célra kiképzett csapat átfogó szolgáltatást nyújt – ügyfeleinket a víziótól kezdve a termék 
sorozatgyártásig elkíséri. A családi vállalkozás évtizedes tapasztalattal rendelkezik, az ügyféligényeket saját 
raktárral, saját logisztikával és a legmagasabb követelményeknek megfelelően felszerelt helyi laboratóriummal 
fedezi. A Plastoplan a Hromatka Group cégcsoport tagja, amely az európai műanyagpiac egyik legfontosabb 
értékesítő csoportja. 
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Erős csapat

Partner a fejlesztésben

RENT THE PRODUCTION
Valósítsa meg saját ötletét

RENT THE LAB
Önnek lehetősége van „live” ellenőrzésre 

és elemzésre

RENT THE ENGINEER
Megvalósítás szakmai kompetenciánk segítségével

Egy jó ötletből sok feladat adódik, 
amelyek megoldásában támogatjuk 
Önt, legyen szó a megvalósíthatóságról, 
a költségekről vagy a gyártási 
folyamatról. Melyik polimer felel 
meg a speciális követelményeknek, 
mely szabványokat kell figyelembe 
venni, mik a fölösleges költségnövelő 
tényezők és melyik feldolgozási 
folyamat a megfelelő?

A Plastoplant mint neves műanyags-
zakértőt vonja be már a kezdetektől 
fogva termékfejlesztési folyamatába, 
és profitáljon szakembereink sokéves 
tapasztalataiból. Mi úgy ismerjük a 
polimerek világát, ahogy senki más – 
legyen Ön is a partnerünk!
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A HROMATKA GROUP az európai műanyagpiac egyik vezető terjesztő cégcsoportja. A HROMATKA GROUP 
neves helyi márkáival és erős partnereivel együtt átfogó portfólióval, széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal és 
magas szintű műszaki szakértelemmel rendelkezik. Magasan képzett helyi szakértői tíz országban gyakorolják 
tevékenységüket, és nyújtanak tanácsadást ügyfeleik számára, hogy azok problémáikra megoldást találjanak. 
A programot a saját kompaundok teszik teljessé, amelyeket három gyáregységben a SAX Polymers márkanév 
alatt gyártunk.
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