
USTVARJAMO
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MED NAJBOLJŠIMI 
V PANOGI

Z IZbOlJšAVAMI, 
NAdGRAdNJO TehNOlOGIJe 
IN UVAJANJeM NOVOSTI 
USPešNO SledIMO 
ZAhTeVAM TRGA.

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.	

gorljivost



SkRbIMO ZA bOlJ PRIJAZNO OkOlJe
Ekološki vidiki, tako	proizvodnje	kot	tudi	izdelkov,	so	v	avto-

mobilski	industriji	postali	pomembni dejavniki konkurenč-

nosti. 

Tem	novim	 trendom	sledimo	 tudi	 z	 razvojem,	 kjer	uvajamo	

okolju	prijaznejše	tehnologije	in	izdelke.

fogging natezna trdnost celična struktura zračna propustnost
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VRHUNSKA TEHNOLOGIJA, 
kAkOVOSTNA PRedelAVA IN
OdlIČNA lOGISTIkA

PRePRIČAJTe Se TUdI VI.

VRhUNSkA TehNOlOGIJA
Sodobna oprema za razrez	nam	zagotavlja	hitro	in	učin-

kovito	 predelavo	 pene	 v	 različne	 oblike.	 Izdelke	 različnih	

dimenzij	 in	 oblik	 delamo	 v	 majhnih	 ali	 velikih	 serijah	 iz	

mehkih	poliuretanskih	pen	ali	drugih	podobnih	materialov.

V	svoji	proizvodnji	 imamo	visokokakovostne	60-metrske 

krožne žage,	ki	omogočajo	razrez	skoraj	celotnega	asorti-

mana	pen	v	folije	različnih	debelin.	Te	se	navijajo	v	role	na	

kartonske	tulce.	Folije	režemo	iz	60-metrskih	blokov,	iz	krat-

kih	blokov	pa	razrezujemo	folije	s	t.	i.	peeling	postopkom.	

Opremljenost	 žag	 in	 usposobljenost našega osebja 

omogočata	natančen,	učinkovit	 in	hiter	razrez	ter	 izpolni-

tev	najstrožjih	zahtev	naših	kupcev.

OdlIČNA lOGISTIkA
Razrez	pene	 je	nedeljivo	povezan	z	 interno	 logistiko.	Pro-

storna	 skladišča	 60-metrskih	 blokov	 in	 dokončanih	 izdel-

kov,	možnost	 stiskanja	 rol	 in	 sistemi	 za	 skladiščenje	 nam	

omogočajo,	 da	 imamo	 v vsakem trenutku na zalogi 

peno, ki	 zagotavlja	 potrebno	 fleksibilnost	 pri	 servisiranju	

naših	kupcev.		

5www.plama-pur.si



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.	

Naše	pene	za	potrebe	sedežnih	prevlek	se	nahajajo	v	večini	

avtomobilov	vodilnih	svetovnih	avtomobilskih	znamk.

TRpEžNOST

VARNOST

SEDEžNE pREVLEKE

pOLNILO SEDEžEV

SEDEžNE 
PReVleke
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Za	obloge	vrat	se	uporabljajo pene višjih gostot in tlač-

nih 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

OBLOGE VRAT

PRISlUhNeMO VAšIM ŽelJAM PO UdObJU, 
MehkObI IN OblIkI.
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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	drob-

nocelična	struktura,	ki	zagotavlja	uniformen	videz	oblo-

ge	strehe.

zračnost DOBRA AKUSTIKA

bISTVeNA ZNAČIlNOST Teh PeN Je 
dRObNOcelIČNA STRUkTURA, kI ZAGOTAVlJA 
UNIfORMeN VIdeZ OblOGe STRehe.

DEKORATIVNA OBLIKA

OBLOGE STReh
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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.

pOLNILA 
SedeŽeV
Polnila	sedežev	se	lahko	delajo	tudi	iz	rezane pene,	še	po-

sebej	v	primerih	ko	s	kalupirano	peno	ni	mogoče	zadostiti	

določenim	posebnim	zahtevam.

V	ta	namen	ponujamo	polietrske	pene	gostot	od	22	do	50	

kg/m3	različnih	fizikalnih	lastnosti.

pOLNILO SEDEžEV

BARIERNA pENA

Na	tehnološko	izpopolnjenih	strojih	učinkovito,	hitro	in	ka-

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

najzahtevnejše	modele,	 lahko lepimo v nove oblike	 in	

kombinacije	različnih	tipov/lastnosti	pen.

Iz	rezane	pene	ponujamo	tudi	različne	formate	in	oblike	za	

rokonaslone	in	vzglavnike.

BARIERNE 
PeNe
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CERTIFIKATI-GARANcIJA 
kAkOVOSTI
Politika kakovosti in varstvo 
okolja
Smo	 uspešno	 in	 uveljavljeno	 podjetje,	 ki	 si	 prizadeva	

za	 uravnotežen razvoj	 in	 rast,	 zadovoljstvo	 kupcev	 in	

zaposlenih,	 izpolnitev	 dolgoročnih	 pričakovanj	 lastnikov	

in	okolju	prijazno	proizvodnjo.	Dosledno	 in	odločno	smo	

usmerjeni	k	poslovni odličnosti,	vsestransko	pa	zavezani	

ohranitvi	in	skrbi	za	okolje.	

Pridobljeni certifikati
Sistem vodenja kakovosti	 smo	 zasnovali	 na	 aktualnih	

predpisih,	smernicah	in	dobri	praksi,	ki	veljajo	za	proizvodnjo	

in	predelavo	mehkih	poliuretanskih	pen.	Sistemsko	delo	na	

področju	zagotavljanja	kakovosti	naših	izdelkov	in	storitev	

potrjujemo	z	naslednjimi	pridobljenimi certifikati:

•	 ISO	9001,
•	 ISO/TS	16949,
•	 Oeko-Tex,	razred	I,
•	 CertiPUR	-	certifikat	o	varnosti,		zdravstveni	

neoporečnosti	in	skrbi	za	okolje.
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MOČ SOdelOVANJA
IN PARTNeRSTVO IdeJ

Plama-pur d.d. Podgrad  •  Podgrad 17  •  si 6244 Podgrad, slovenija
tel: +386 5 71 49 100  •  fax: +386 5 71 49 299  •  www.plama-pur.si  •  e-mail: info@plama-pur.si

latitude: 45.52661  •  longitude: 14.11958
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