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več kot 50-LETNA TRADICIJA
JE VAŠA GARANCIJA
Zgodovina podjetja Plama-pur d.o.o. sega v leto 1955,

Skupina občanov ustanovi podjetje
za predelavo plastike Plama.

1955

Prva kontinuirana proizvodnja
polietrske pene.

1960

Prva krožna žaga.

1971

Prva kontinuirana proizvodnja
poliestrske pene.

1973

Začetek proizvodnje Vileda gobic.

1977

Z dograditvijo tovarne se poveča
kapaciteta proizvodnje na 6.000 ton pene.

1980

Skupno podjetje Plama se preoblikuje v
štiri družbe z omejeno odgovornostjo.
Ena izmed njih, Poliuretani-plama,
je predhodnica današnje družbe.

1991

Uvedba Novaflex postopka
- okolju prijazne tehnologije
proizvodnje pene.

1996

Družba Poliuretani-plama postane
delniška družba in se preimenuje
v Plama-pur.
Pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001.

1997

Uvedba QFM tehnologije proizvodnje pene.

1998

Delnice Plame-pur se uvrstijo na
prosti trg Ljubljanske borze.

1999

Večji projekt naložb v interno logistiko
- skladišče 60-m blokov.
Pridobitev certifikata kakovosti VDA 6.1.

2000

Pridobitev certifikata
kakovosti ISO TS 16949.

2003

Ustanovitev skupnega podjetja Plama
-pur BH v Bosni in Hercegovini.

2005

Pridobitev certifikata o varnosti, zdravstveni
neoporečnosti in skrbi za okolje CertiPUR

2008

Pridobitev certifikata Oeko-Tex class

2009

Modernizacija proizvodnje
in razvoj novih izdelkov

2010

ko je bila v Podgradu ustanovljena delavnica za predelavo
plastike. Do danes je podjetje raslo z jasno razvojno vizijo za
prihodnost. Razvijali smo nove izdelke, vpeljevali sodobne
tehnologije in osvajali nove trge.
Leta 1960 smo (med prvimi v tem delu Evrope) začeli s
proizvodnjo mehke poliuretanske pene po kontinuiranem
postopku. Danes izdelujemo več kot 100 različnih tipov
pen za potrebe industrije in tudi za končne potrošnike.
Odlika našega podjetja je dolgoročno sodelovanje. Z veliko večino partnerjev sodelujemo brez prekinitev več kot
10 let, z nekaterimi tudi 20 ali 30 let.

1955

1960

2011
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PRIHODNOST
JE V NAŠIH ROKAH
PLama-Pur d.o.o.
Matična tovarna se nahaja v Podgradu v Sloveniji. Za ožje

Največ pen izdelamo za avtomobilsko industrijo. Po-

regionalne potrebe pohištvene industrije imamo proizvo-

membni naročniki so tudi proizvajalci oblazinjenega

dni obrat tudi v BIH.

pohištva in ležišč, gradbena in čevljarska industrija,
industrija embalaže in industrija izdelkov za široko

Smo neodvisna delniška družba v lasti domačih lastnikov.

Vrhunsko Znanje in izkušnje

potrošnjo.

MED najboljšimi v evropi
Vrhunski izdelki in prepoznavnost podjetja nas uvršča med

Z nenehnim vlaganjem v znanje in sodobne tehnologije

najbolj priznane proizvajalce mehke poliuretanske

zagotavljamo stalno rast in razvoj izdelkov. Dolgoročno

pene v Evropi.

sodelovanje s partnerji gradimo s prepoznavanjem njihovih potreb in iskanju skupnih tehnoloških rešitev.

Z izpolnjevanjem potreb naših naročnikov in z utrjevanjem
dolgoročnega partnerstva z njimi zagotavljamo razvoj

Ponudba ZA VSE

podjetja in zadovoljstvo vseh udeleženih. Vsestransko smo

Veliko večino svojih izdelkov tržimo v Evropi in svetu.

odgovorni tudi do okolja, v katerem delujemo.

Tudi večina izdelkov, ki jih prodamo na domačem trgu, se
vgradi v končne izdelke za tujino. Prepoznavnost in kakovost izdelkov nam omogoča zadovoljevanje najzahtevnejših kupcev.

ZNANJE IN VRHUNSKE REŠITVE
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SKRB DO OKOLJA IN
DO NAŠIH ZAPOSLENIH STA NA
PRVEM MESTU.

Družbeno
odgovorno podjetje
Od samega začetka smo močno povezani s prebivalci ožje

Še posebej smo veseli uspehov, ki jih dosegajo športna in

in širše okolice. Podpiramo regijski razvoj in rast življenj-

kulturna društva, etno folklorne skupine, krajevne skupno-

skega standarda vseh prebivalcev na ožjem in širšem ob-

sti in druge skupine, pomembne za kulturni razvoj družbe.

močju.
S sponzorskimi prispevki in drugimi oblikami pomoči pomagamo društvom in organizacijam in tako podpiramo njihovo dejavnost in družbeno vlogo.
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MED NAJBOLJŠIMI V PANOGI
Vrhunski izdelki

Sodobna oprema

Veliko pozornost namenjamo izboljševanju lastnosti in ka-

Imamo sodobno in računalniško vodeno opremo za razrez,

kovosti izdelkov in hkrati razvoju novih, ki so odjemalcem

ki omogoča in zagotavlja hitro in učinkovito predelavo

optimalni in končnim potrošnikom prijazni ter koristni.

pene v različne oblike.

Nove tehnologije

Učinkovita logistika

S stalnimi izboljšavami, nadgradnjo in uvajanjem novih

Naš moderen in kompleksen transportno-logističen

tehnologij ter nadgradnjo tehnoloških znanj sledimo zah-

sistem povezuje posamezne proizvodne in predelovalne

tevam in potrebam svetovnega trga.

enote ter omogoča kakovostno oskrbo odjemalcev.

Proizvodnja 60-meterskih blokov poteka kontinuirano na
visokotlačnem QFM-UBT stroju. Novaflex CO2 tehnologija
omogoča okolju, zaposlenim in potrošnikom izdelavo prijaznih in neoporečnih izdelkov.
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VRHUNSKA
TEHNOLOGIJA

Nove ideje, nove tehnologije,
nova znanja.
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ODLIČEN SERVIS
IN FLEKSIBILNOST
Načrtovanje procesov
Zavedamo se pomembnosti oskrbe odjemalcev naročenega blaga v pravem času.
Načrtovanje vseh procesov: od pridobivanja informacij
o potrebah kupcev, zagotavljanja surovin in proizvodnih
kapacitet pa do skladiščnih kapacitet in dostave blaga, posvečamo stalno, maksimalno pozornost.
Zagotavljanje kakovosti in ustreznosti servisa temelji na
sodobnih merilih in načinih, pri čemer ima kupčeva ocena
najpomembnejšo težo.

Zagotavljanje surovin
Izbrani in uveljavljeni proizvajalci surovin in tehnologij
so naši dolgoletni partnerji. Skladiščne kapacitete za surovine omogočajo optimalno zagotavljanje potrebnih količin
in tipov potrebnih za penjenje. Priprava surovin za proizvodnjo je avtomatizirana.

Zaloga 60-metrskih blokov
Zaloga pen v 60-m dolgih blokih omogoča optimalno
fleksibilnost pri zadovoljevanju potreb porabnikov naših
izdelkov. Sodoben informacijski sistem omogoča avtomatsko oskrbo razrezovalnih naprav.

Zaloga izdelkov
Zaloge načrtujemo skladno z naravo dela in zahtevami
sodobnega poslovanja. Posebno je to pomembno v avtomobilski industriji, katera je naš strateško najpomembnejši tržni segment.

Dostava blaga
Izdelke dobavljamo direktno v kupčevo skladišče. Načrtovanje odprem in zagotavljanje prevoznih sredstev temelji
na kupčevih potrebah in na urejenih odnosih s prevozniki.
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PRILAGOJENI
VAŠIM POTREBAM.
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razrez cilindra kosmita

10 www.plama-pur.si

razrez dolgega bloka

razrez pene

PROIZVODNJA
IN PREDELAVA PENE
Proizvodnja PENE
Izbrana oprema nam omogoča proizvodnjo velikega števi-

ne in vsi drugi materiali, ki sodelujejo v procesu proizvodnje,

la različnih skupin pen, tudi po posebnih željah in potrebah

so nadzorovani, vse izdelane pene pa so okolju prijazne.

posameznega naročnika. Znanje, dolgoletne izkušnje in najsodobnejša oprema nam omogočajo natančno vodenje

Proizvajamo:

procesa sinteze mehkih poliuretanskih pen.

••
••
••
••
••

Kontinuirana proizvodnja pene v 60-metrskih blokih poteka
na liniji z visokotlačnim strojem z dvema mešalnima glavama in v QFM-UBT transportno oblikovalnem sistemu. Surovi-

polietrske pene (gostote od 15 do 110 kg/m3),
poliestrske pene (gostote od 20 do 90 kg/m3),
visoko odbojne HR pene,
viskoelastične VE pene/spominske pene /memory foam,
pene za tesnila.

Predelava penE
Sodobna oprema za razrez nam omogoča rezanje blokov

Iz reciklirane pene izdelujemo pravokotne bloke in cilindre,

v najzahtevnejše oblike in dimenzije (role, oblikovani

katere nato razrezujemo v plošče, oblikovane formate in folije.

formati, plošče).
Posamezne tipe pen retikuliramo za potrebe različnih
Zaradi zniževanja stroškov prevoza in skladiščenja, določene

industrij.

izdelke stiskamo na večkrat zmanjšani volumen. Dolgoletne
izkušnje pri stiskanju pene nam zagotavljajo kakovost takšnih
izdelkov in dobavo do najbolj oddaljenih kupcev.

sledimo zahtevaM trga.
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UStvarjamo udobje
Avto industrija
Plama-pur pene so v:
•• sedežnih prevlekah,
•• oblogah vrat,
•• oblogah streh,
•• vzglavnikih,
•• polnilu sedežev,
•• tesnilih.
Ponujamo široko paleto pen različnih lastnosti v različnih oblikah.

Udobje v
avtomobilu
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Oblazinjeno
pohištvo
Udobje, primerna oblika, lahkotnost
vgradnje, majhna teža, ekološka
neoporečnost ... Že dolgo časa
poliuretanska pena nima resnega
konkurenta.
Standardne pene, visokoodbojne pene
in viskoelastične pene ali kombinacija
vseh treh tipov omogoča doseganje
neomejenih
ciljev
in razvojnih
priložnosti.

Udobje v
oblazinjenem
pohištvu

Gospodinjstvo
Razvili smo peno za gospodinjske namene,
ki je zaradi odličnih lastnosti izredno
uporabna in izriva klasične materiale.
Uporabnost izdelkov je večnamenska:
vpojnost vode in čistilnih sredstev,
sposobnost mehanskega odstranjevanja
trdovratnih nečistoč, »poliranje« gladkih
površin ...
Izdelki imajo ergonomsko obliko ter so
zdravstveno in ekološko neoporečni.

Gobice za
čiščenje

Čevljarstvo

Zvočne izolacije

Ležišča

Poliuretanska pena je pravi odgovor
na vse sodobne zahteve čevljarske
industrije: obutev mora biti udobna,
varna, prijetna, zračna in lahka.

Zaradi absorpcijskih lastnosti in specifičnih oblik je poliuretanska pena primeren
in iskan material pri reševanju akustičnih problemov v mnogih bivalnih ali
delovnih prostorih.

Pospešen razvoj človeškemu telesu zdravih in prilagodljivih poliuretanskih
pen ter neomejene možnosti kombinacij
različnih tipov in oblik hitro in neustavljivo
izrivajo klasične materiale. Izdelujemo:
• penasta jedra za ležišča in
• končana penasta ležišča v različnih
prevlekah, izdelanih iz različnih
tekstilov.

Plama-pur pena zagotavlja udobje
v športni obutvi, obutvi za prosti čas,
čeladah, smučarskih očalih, rolerjih,
otroških vozičkih in drugih izdelkih za
šport in prosti čas.

Udobje v
čevljih

Za zvočno in toplotno izolacijo ponujamo tudi kosmit plošče oz. folije.

Učinkovite
Zvočne izolacije

udobno
spanje
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CERTIFIKATI-garancija
kakovosti
Politika kakovosti in varstvo
okolja

Pridobljeni certifikati

Smo uspešno in uveljavljeno podjetje, ki si prizadeva

predpisih, smernicah in dobri praksi, ki veljajo za

za uravnotežen razvoj in rast, zadovoljstvo kupcev in

proizvodnjo in predelavo mehkih poliuretanskih pen.

zaposlenih, izpolnitev dolgoročnih pričakovanj lastnikov

Sistemsko delo na področju zagotavljanja kakovosti

in okolju prijazno proizvodnjo. Dosledno in odločno

naših izdelkov in storitev potrjujemo z naslednjimi

smo usmerjeni k poslovni odličnosti, vsestransko pa

pridobljenimi certifikati:

zavezani ohranitvi in skrbi za okolje.

•
•
•
•

Sistem vodenja kakovosti smo zasnovali na aktualnih

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