
UDOBJE za
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UDOBnO v giBanJU

zračnOst

ODvaJanJE tOPLOtE

traJnOst

udobno na kolesih udobno na smučeh udobna zaščita glave



varnOst

UDOBJE

PriLagODLJivOst 
vaši nOgi

udobje za najmlajše

udobno v hribe

udobno na visokih ...

udobno v teku
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Visoka gostota
Za potrebe čevljarske industrije izdelujemo široko 

paleto polietrskih in poliestrskih pen in kosmita v 

rolah. Naši glavni proizvodi so: 

•	 polietrske role visokih gostot (50 do 110 kg/m3) in 

visokih tlačnih trdnosti, 

•	 poliestrske pene visokih gostot (40 do 50 kg/m3)

•	 kosmit gostot od 100 do 150 kg/m3. 

V sodelovanju s kupci smo razvili tudi serijo izdelkov z 

bistveno povišano tlačno trdnostjo (15 do 30 kPa), ki je 

primerna predvsem za zahtevnejše naročnike.

Pene za čEvLJarstvO
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PrisLUhnEmO vašim žELJam 
PO UDOBJU, mEhkOBi in OBLiki.

visOka zračnOst
Naša specialnost so retikulirane pene višjih gostot z 

visoko zračno propustnostjo, ki omogočajo izdelavo 

obutve, ki omogoča prezračevanje stopal. Postopek, pri 

katerem odpiramo zaprte membrane celic pene in s čimer 

dosežemo, da pena postane zračno propustna, imenujemo 

retikuliranje.
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viskOELastična PEna 
Za potrebe čevljarske industrije smo razvili posebno visko-

elastično peno, katere glavna značilnost je, da nudi učinek 

spomina tudi pri nižjih debelinah. Pena ima gostoto 80 kg/m3 

in jo lahko v skladu s kupčevimi željami tudi retikuliramo.

kOsmit
Kosmit je izdelek  narejen iz kosmičev mehke poliure-

tanske pene. Za potrebe čevljarstva smo skrbno izbrano 

peno zmleli v drobne kosmiče, ki po zlepljenju dajejo izdel-

ku dobro funkcionalnost in moderen izgled. 

Funkcionalno uporabo mu omogočajo lastnosti: elastič-

nost, celična struktura, fiziološka inertnost, različna trdota 

in dobra odpornost na mehanske obremenitve.
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sodobna teHnoLoGIJa 
in UčinkOvita LOgistika 
sODOBna tEhnOLOgiJa
Sodobna in računalniško vodena oprema za razrez 

nam zagotavlja hitro in učinkovito predelavo pene v raz-

lične oblike. Izdelke različnih dimenzij in oblik izdelujemo v 

majhnih do velikih serijah iz mehkih poliuretanskih pen ali 

drugih podobnih materialov.

Podjetje Plama-pur ima v svoji proizvodnji tudi visokokako-

vostne 60-metrske, računalniško vodene  krožne žage, ki 

omogočajo razrez skoraj celotnega asortimana pen v folije 

različnih debelin. Te se navijajo v role na kartonske tulce. 

Iz kratkih blokov pa razrezujemo folije s t. i. peeling po-

stopkom.

UčinkOvita LOgistika
Razrez pene je nedeljivo povezan z interno logistiko. Pro-

storna skladišča (60 m blokov, dokončanih izdelkov), mo-

žnost stiskanja rol in sistemi za njihovo skladiščenje nam 

omogočajo, da imamo v vsakem trenutku na zalogi 

peno, ki zagotavlja potrebno prilagodljivost pri servisiranju 

naših kupcev.  
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CeRtIFIKatI
Smo uspešno in uveljavljeno podjetje, ki si prizadeva za uravnotežen razvoj in rast zadovoljstva 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. 



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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