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Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti Plastika, a.s.  

 

                  

 

Názov a sídlo prijímateľa: Plastika, a.s., Novozámocká 222, 949 05 Nitra  

Názov projektu:  Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti Plastika, a.s. 

Dátum začatia realizácie projektu: 31.07.2009 

Dátum skončenia realizácie projektu: 30.06.2011 

Výška finančného príspevku: 4 605 561,60 EUR 

 

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR 

Názov sprostredkovateľského orgánu: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

 

Miesto realizácie projektu: Novozámocká 222, 949 05 Nitra 

 

Stručný opis projektu:  

Cieľom projektu je modernizácia a rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti 

Plastika, a.s., nákupom nových technologických zariadení na výrobu vytlačovaných, 

vstrekovaných a vyfukovaných výrobkov z plastov. 

Projekt pozostáva z piatich aktivít: 

 

Aktivita 1 - PP  kanalizačný korugovaný rúrový systém 

Aktivita obsahuje zavedenie výroby PP korugovaného rúrového systému priemeru DN 250 – 

600 mm za účelom modernizácie a rozšírenia výrobného programu Plastiky, a.s.. 

Stručný popis aktivity: 

 nákup linky na výrobu PP kanalizačných korugovaných rúr s príslušenstvom  

 nákup vstrekovacieho lisu na výrobu PP korugovaných tvaroviek  

 nákup píly a  zváracieho zariadenia na výrobu zváraných tvaroviek   

 nákup vstrekovacích foriem s vymeniteľnými vložkami na výrobu vybraných PP 

korugovaných tvaroviek  

 nákup žeriavu s nosnosťou 3,2 t pre linku na PP korugovaných rúr   
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Aktivita 2 - PPHT odpadový rúrový systém 

Aktivita obsahuje zavedenie výroby PPHT odpadného rúrového systému priemeru 32 – 160 

mm za účelom modernizácie a rozšírenia výrobného programu Plastiky, a.s..  

Stručný popis aktivity: 

 nákup linky na výrobu PPHT odpadného potrubného systému s príslušenstvom  

 nákup vybraných vstrekovacích foriem pre PPHT odpadný rúrový systém priemeru 50 

a 110 mm 

 

Aktivita 3 – Linka na 3 – vrstvové fólie 

Aktivita obsahuje zavedenie výroby 3 – vrstvovej fólie a potlačovania fóliových výrobkov za 

účelom rozšírenia výrobného programu Plastiky, a.s..  

Stručný popis aktivity: 

 nákup výrobnej linky trojvrstvového fúkania s radovým zváraním vriec s 

príslušenstvom 

 nákup 6-farebnej tlačiarenskej výrobnej linky s príslušenstvom 

 

Aktivita 4 – Modernizácia prevádzky vstrekovania 

Aktivita obsahuje modernizáciu vstrekovacích strojov, nákup vstrekovacích strojov v počte 8 

ks na spracovanie tvrdeného PVC, nákup samostatného chladiaceho okruhu a žeriavov na 

manipuláciu so vstrekovacími formami a nástrojmi. 

 

Aktivita 5 – Zvýšenie kapacity výroby pre PVC – U kanalizačných 3 – vrstvových rúr 

Aktivita rieši zvýšenie kapacity výroby pre PVC - U kanalizačných 3 – vrstvových rúr formou 

nákupu výkonnej píly, objímkového stroja a paletizačného zariadenia s príslušenstvom. 

 

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít a výsledkov projektu: 

Spoločnosť Plastika, a.s.  bude môcť vďaka príspevku z fondov Európskej únie 

realizovať   nákup    nových technologických zariadení na výrobu vytlačovaných, 

vstrekovaných a vyfukovaných výrobkov z plastov, čím  si zabezpečí rozšírenie 

výrobného potenciálu,   skvalitnenie   a   zvýšenie   produkcie.  Skvalitnením  produkcie 

sa podstatne zvýši produktivita práce a zlepší kvalita výrobkov. 
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Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou 

Európsky fond regionálneho rozvoja 

Investícia do Vašej budúcnosti 

 

www.economy.gov.sk 

www.opkahr.sk 

www.siea.gov.sk    
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