
Vstřikování plastů
Plastic injection moulding

plastic for life

plastic for life



VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ 
PLASTIC INJECTION MOULDING

VSTŘIKOVACÍ LISY - DEMAG, SELEX,  
ARBURG, BATTENFELD, NEGRI BOSSI.

• Uzavírací síla: 420 - 800 t.
• Hmotnost výlisků: 80 - 3000 g.
•  Roboty a manipulátory pro zabezpečení automatizace výroby.

Zpracovávané materiály: PP, LDPE, HDPE a další dle 
požadavků zákazníka.

NABÍZÍME:
• Zkušenosti s velkosériovou automatizovanou výrobou.
•  Vysokou kvalitu provedení vzhledových výrobků  

(povrch, probarvenost).
• Flexibilitu, logistiku.
•  Vysoce konkurenceschopnou cenu díky efektivitě 

výroby.
•  Možnost zajištění výroby vstřikovací formy dle Vašich 

požadavků včetně vývoje výrobku.
• Možnost vstřikování na Vašich vstřikovacích formách.
• Zázemí silné společnosti, spolehlivost, stabilitu.

PŘÍKLADY NAŠICH VÝROBKŮ:
•  Multifunkční plastové dlaždice TERRASOL pro exteriér 

i interiér (terasy, balkóny, bazény, koupelny).
• Krycí čela návinů.
• Přepravky na pečivo, boxy + víka, koše.
• Další spotřební a technické plasty.

INJECTION MOULDING PRESSES - DEMAG, 
SELEX, ARBURG, BATTENFELD, NEGRI BOSSI.

• Clamping force: 420 to 800 tons.
• Moulding weight: 80 to 3,000 g.
• Robots and manipulators for automated production.

Processed materials: PP, LDPE, HDPE and others as 
required by the customer.

OUR OFFER:
• Experience in automated mass production.
• High product quality (surface, colour homogenisation)
• Flexibility, logistics.
•  Highly competitive price due to the production  

efficiency.
•  Production of a customised injection mould available 

including product development.
• Use of your injection moulds possible.
• Facilities, reliability and stability of a strong company.

EXAMPLES OF OUR PRODUCTS INCLUDE:
•  The Terrasol multipurpose plastic floor tiles for both 

exterior and interior use (terraces, balconies, pools, 
bathrooms).

• Plastic caps for rolls.
• Crates for bakery, boxes + lids, baskets.
• Other consumer and technical plastics.
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