USTVARJAMO
UDOBNO VOŽNJO

MED NAJBOLJŠIMI
V PANOGI
sodobna tehnologija za dobre
produkte
•

Kakovost izdelkov je v avtomobilski proizvodnji
bistvena.

•

Izboljšujemo kakovost obstoječih izdelkov.

•

Razvijamo nove izdelke, s katerimi sledimo sodobnim
trendom avtomobilske industrije.

•

Nenehno razvijamo tudi naše tehnologije.

•

Proizvajamo in tržimo široko paleto polietrskih in
poliestrskih pen.

Z izboljšavami,
nadgradnjo tehnologije
in uvajanjem novosti
uspešno sledimo
zahtevam trga.

gorljivost

SKRBIMO ZA BOLJ PRIJAZNO OKOLJE
Ekološki vidiki, tako proizvodnje kot tudi izdelkov, so v avtomobilski industriji postali pomembni dejavniki konkurenčnosti.
Tem novim trendom sledimo tudi z razvojem, kjer uvajamo
okolju prijaznejše tehnologije in izdelke.

fogging

natezna trdnost

celična struktura

zračna propustnost

www.plama-pur.si
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VRHUNSKA TEHNOLOGIJA,
KAKOVOSTNA predelava in
ODLIČNa LOgistika
vrhunska Tehnologija

Odlična Logistika

Sodobna oprema za razrez nam zagotavlja hitro in učin-

Razrez pene je nedeljivo povezan z interno logistiko. Pro-

kovito predelavo pene v različne oblike. Izdelke različnih

storna skladišča 60-metrskih blokov in dokončanih izdel-

dimenzij in oblik delamo v majhnih ali velikih serijah iz

kov, možnost stiskanja rol in sistemi za skladiščenje nam

mehkih poliuretanskih pen ali drugih podobnih materialov.

omogočajo, da imamo v vsakem trenutku na zalogi
peno, ki zagotavlja potrebno fleksibilnost pri servisiranju

V svoji proizvodnji imamo visokokakovostne 60-metrske

naših kupcev.  

krožne žage, ki omogočajo razrez skoraj celotnega asortimana pen v folije različnih debelin. Te se navijajo v role na
kartonske tulce. Folije režemo iz 60-metrskih blokov, iz kratkih blokov pa razrezujemo folije s t. i. peeling postopkom.
Opremljenost žag in usposobljenost našega osebja
omogočata natančen, učinkovit in hiter razrez ter izpolnitev najstrožjih zahtev naših kupcev.

PREPRIČAJTE SE TUDI VI.
www.plama-pur.si
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varnost

SEDEŽNE
PREVLEKE
Za sedežne prevleke dobavljamo polietrske in poliestrske
pene gostot med 22 in 40 kg/m3. Razlikujejo se glede na
zahteve OEM-jev in specifičnih zahtev kupca.

sedežne prevleke
Naše pene za potrebe sedežnih prevlek se nahajajo v večini
avtomobilov vodilnih svetovnih avtomobilskih znamk.

trpežnost

polnilo sedežev
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OBLOGE VRAT
Za obloge vrat se uporabljajo pene višjih gostot in tlačnih trdnosti, ki prenesejo višje mehanske obremenitve.
Odpornejše so na obrabo in trganje. Ponujamo polietrske
in poliestrske pene gostot med 45 in 75 kg/m3. Bistvena
značilnost teh tipov pen je povišana natezna trdnost in bolj
drobnocelična struktura.

Dekorativna oblika

Prisluhnemo vašim željam po udobju,
mehkobi in obliki.

www.plama-pur.si
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zračnost

DOBRA Akustika

DEKORATIVNA oblika

Bistvena značilnost teh pen je
drobnocelična struktura, ki zagotavlja
uniformen videz obloge strehe.

OBLOGE STREH
Za obloge streh ponujamo pene za dve vrsti uporabe:
• Nosilni del: Za to aplikacijo proizvajamo polietrske pene
gostot od 16 do 21 kg/m3 z visoko zračno propustnostjo,
ki so namenjene impregniranju.
• Mehki del (soft touch): Nudimo poliestrske pene gostot
od 28 do 55 kg/m3. Bistvena značilnost teh pen je drobnocelična struktura, ki zagotavlja uniformen videz obloge strehe.

8
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BARIERNE
PENE
Barierne pene skoraj ali v celoti ne prepuščajo zraka ali
vode. Imajo pretežno zaprto celično strukturo, njihova
zračna propustnost je nižja od 20 l/m2/s. Gre za fleksibilne
pene, ki dobro tesnijo in dušijo, zato so primerne za in-situ
aplikacije ali za izdelavo raznih tesnil.
Izdelujemo pene gostot od 35 do 50 kg/m3. Odporne so na
toploto in primerne za nadaljnje obdelovanje.

barierna pena

POLNILA
SEDEŽEV
Polnila sedežev se lahko delajo tudi iz rezane pene, še po-

Na tehnološko izpopolnjenih strojih učinkovito, hitro in ka-

sebej v primerih ko s kalupirano peno ni mogoče zadostiti

kovostno razrezujemo različne formate in oblike; le-te, za

določenim posebnim zahtevam.

najzahtevnejše modele, lahko lepimo v nove oblike in
kombinacije različnih tipov/lastnosti pen.

V ta namen ponujamo polietrske pene gostot od 22 do 50
kg/m3 različnih fizikalnih lastnosti.

Iz rezane pene ponujamo tudi različne formate in oblike za
rokonaslone in vzglavnike.

polnilo sedežev

www.plama-pur.si
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CERTIFIKATI-garancija
kakovosti
Politika kakovosti in varstvo
okolja

Sistem vodenja kakovosti smo zasnovali na aktualnih

Smo uspešno in uveljavljeno podjetje, ki si prizadeva

predpisih, smernicah in dobri praksi, ki veljajo za proizvodnjo

za uravnotežen razvoj in rast, zadovoljstvo kupcev in

in predelavo mehkih poliuretanskih pen. Sistemsko delo na

zaposlenih, izpolnitev dolgoročnih pričakovanj lastnikov

področju zagotavljanja kakovosti naših izdelkov in storitev

in okolju prijazno proizvodnjo. Dosledno in odločno smo

potrjujemo z naslednjimi pridobljenimi certifikati:

usmerjeni k poslovni odličnosti, vsestransko pa zavezani

•
•
•
•

ohranitvi in skrbi za okolje.

Pridobljeni certifikati

ISO 9001,
ISO/TS 16949,
Oeko-Tex, razred I,
CertiPUR - certifikat o varnosti,  zdravstveni
neoporečnosti in skrbi za okolje.
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