
Regranulace: PP, PE, PP/PE, LLDPE regranuláty pro vstřikování, 

vyfukování a extruzi. Zpracování plastových odpadů. 

Re-granulation: PP, PE, PP/PE, LLDPE re-granulates 

for injection moulding, blow moulding and extrusion. Plastic waste 

processing.

Vytlačované plastové profily: podlahové lišty, trubičky, madla a hadičky 

(PVC, PE, PP, ABS, TPE) s různou finalizací (sekání, děrování, polepování, 

potiskování, dezénování, značení). Aplikace ve spotřebním, stavebním 

a automobilovém průmyslu.

Extruded plastic profiles: floor skirting, tubes, handles and hoses 

(PVC, PE, PP, ABS, and TPE) with various finishing (cutting, punching, 

labelling, printing, embossing, marking). Applications in the consumer, 

construction and automotive industries.

p r o f i l  f i r m y
c o m p a n y  p r o f i l e

Granulát PVC-P a PVC-U pro vytlačování, vstřikování, lisování, 

oplášťování plotů. Mimo standardní nabídku vytvoříme recepturu 

přesně dle zadání zákazníka.

Granulates PVC-P and PVC-U for extrusion, injection moulding, 

mould pressing cable and fence sheathing. In addition to the 

existing offer of granulates, a mixture might be designed 

on request directly according to customer’s demands.
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Vstřikování na lisech s uzavírací silou 420 - 1100 tun 

(např. boxy, dlaždice, přepravky).

Injection moulding on the machines with clamping 

force of 420 - 1100 Tons (e.g. boxes, tiles, crates).
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• Major plastics processing company in Central Europe

• Founded in 1935 by Baťa company

• Export-oriented company - 2/3 of its production exported 

to more than 50 countries

• Support more than 1 300 workers

• Two production plants in the Czech Republic - Napajedla 

and Chropyně

• Investments performed in the past 10 years:

  — more than EUR 58 mil. in new production facilities, 

ugrade of existing technologies and energy-efficiency 

measures

  — more than EUR 3.9 mil. in direct environmental protection

• Member of the Agrofert concern, a multinational group 

counting more than 250 companies

• Modern technologies, professional approach, 

knowledgeable counseling

• Established trademarks - high industrial protection - over 100 

trademarks, registered designs and utility models

• Own R&D and innovations

• High level of by-product recycling and using waste-free 

technologies

• Významný zpracovatel plastů ve střední Evropě

• Společnost založena roku 1935 firmou Baťa

• Proexportně zaměřená firma - export 2/3 produkce 

do více než 50 zemí

• Zaměstnává více než 1 300 pracovníků

• 2 výrobní závody v České republice - Napajedla a Chropyně

• Investice v posledních 10 letech:

  — více než 1,5 mld. Kč do nových výrobních zařízení

a modernizace stávajících technologií a energetických opatření

  — do přímé ochrany životního prostředí přes 100 mil. Kč

• Člen koncernu Agrofert, významné nadnárodní skupiny 

zahrnující více než 250 společností

• Moderní technologie a profesionální přístup, poradenství

• Zavedené obchodní značky – široká základna průmyslové 

ochrany – přes 100 ochranných známek, průmyslových 

vzorů a užitných vzorů

• Vlastní výzkum a vývoj, inovace

• Vysoký stupeň recyklace druhotných surovin a používání 

bezodpadových technologií

ZDRAVOTNICTVÍ 
A HYGIENASTAVEBNICTVÍ

TECHNICKÉ APLIKACEPOTRAVINÁŘSTVÍ
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T R Ž N Í  S E G M E N T Y M A R K E T  S E G M E N T S

p r o f i l  f i r m y c o m p a n y  p r o f i l e

Nafukovací hračky, reklamní nafukovací výrobky a svařované 

výrobky (ložní vložky, přebalovací podložky, pláštěnky, podložky 

pro psy, cestovní límce, aj.).

Inflatable toys, promotional inflatable items and welded products 

(bed pads, baby changing mats, raincoats, inflatable mat for dogs, 

travel collars, etc.).

Technické fólie z měkčeného PVC (PVC-P) pro kancelářskou

a školní galanterii, zdravotnictví, automobilový a obalový 

průmysl. Potištěné ubrusové fólie. 

Technical plasticised PVC (PVC-P) foils for office and school 

haberdashery, health care, automotive and packaging industries. 

Printed tablecloth foils.

Hydroizolační systémy FATRAFOL (PVC a TPO fólie

včetně doplňků) - komplexní řešení izolací pro ploché a mírně 

šikmé střechy, zelené střechy, izolace balkonů, jezírek 

a spodních částí staveb proti negativním účinkům vody, radonu 

a některých chemických látek.

Waterproofing membranes FATRAFOL (PVC and TPO 

membranes with a supplementary system) are determined for 

the insulation of flat and slightly pitched roofs, green roofs, 

balconies, garden ponds, construction foundations, including 

radon insulations and instulations against leakage of chemicals.

Biaxiálně orientované PET fólie TENOLAN a vícevrstvé 

laminované fólie FOLAM - pro výrobu flexibilních a jiných obalů, 

dekorační účely, elektro-izolace a různé technické aplikace. 

Dostupné v různých tloušťkách, barevných provedeních

a s různými nánosy.

TENOLAN biaxial-oriented PET films and FOLAM multi-layer 

laminated foils – for the production of flexible and other 

packages, decorative purposes, electro-insulation and various 

technical applications. Available in different thicknesses and 

colour designs and with various coatings.

Paropropustné fólie a lamináty SONTEK –  pro použití při výrobě 

jednorázových hygienických potřeb – dětských plen, dámské 

hygieny, inkontinenčních vložek, prostředků pro dlouhodobě 

nemocné. 

SONTEK breathable films and laminates - for use 

in manufacture of disposable sanitary products – baby diapers, 

sanitary towels, incontinence pads, supplies for chronically ill. 

Potravinářské a technické PVC tvarované obaly (kelímky, 

vaničky, víčka).

Prodej neměkčené PVC (PVC-U) potravinářské / technické fólie.

Food and technical PVC formed packages (cups, bowls, lids). 

Sales of non-plasticized PVC (PVC-U) food / technical foil.

LDPE, HDPE, EVA fólie a desky pro různé aplikace (stavebnictví, 

automotive, galanterie, protiskluzné fólie do regálů a skříní). 

PET desky na ochranu podlahy před poškrábáním.

LDPE, HDPE, EVA foils and sheets for various applications 

(construction industry, automotive, haberdashery, anti-slip 

foils for shelves and cabinets). PET sheets as a floor protection 

against scratching.

Homogenní / heterogenní PVC podlahoviny v rolích a dílcích 

(LINO Fatra), luxusní vinylové dílce (Thermofix a Imperio), plovoucí 

vinylová podlaha s click systémem (RS-Click a FatraClick). Podlahy 

jsou určené do obytných a komerčních budov, škol, nemocnic a budov 

lehkého průmyslu.

Homogeneous / heterogeneous PVC floorings in rolls and tiles 

(LINO  Fatra), luxury vinyl tiles (Thermofix, Imperio) and floating 

vinyl floor with click system (RS-Click and FatraClick) designed for 

residential and commercial buildings, schools, hospitals and light 

industrial buildings.
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Regranulace: PP, PE, PP/PE, LLDPE regranuláty pro vstřikování, 

vyfukování a extruzi. Zpracování plastových odpadů. 

Re-granulation: PP, PE, PP/PE, LLDPE re-granulates 

for injection moulding, blow moulding and extrusion. Plastic waste 

processing.

Vytlačované plastové profily: podlahové lišty, trubičky, madla a hadičky 

(PVC, PE, PP, ABS, TPE) s různou finalizací (sekání, děrování, polepování, 

potiskování, dezénování, značení). Aplikace ve spotřebním, stavebním 

a automobilovém průmyslu.

Extruded plastic profiles: floor skirting, tubes, handles and hoses 

(PVC, PE, PP, ABS, and TPE) with various finishing (cutting, punching, 

labelling, printing, embossing, marking). Applications in the consumer, 

construction and automotive industries.
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p r o f i l  f i r m y
c o m p a n y  p r o f i l e

Granulát PVC-P a PVC-U pro vytlačování, vstřikování, lisování, 

oplášťování plotů. Mimo standardní nabídku vytvoříme recepturu 

přesně dle zadání zákazníka.

Granulates PVC-P and PVC-U for extrusion, injection moulding, 

mould pressing cable and fence sheathing. In addition to the 

existing offer of granulates, a mixture might be designed 

on request directly according to customer’s demands.

Chropyně

Napajedla

Brno
100 km

Bratislava
150 km

Wien
150 km

Katowice
220 km

Berlin
620 km

München
580 km

Praha
290 km

Vstřikování na lisech s uzavírací silou 420 - 1100 tun 

(např. boxy, dlaždice, přepravky).

Injection moulding on the machines with clamping 

force of 420 - 1100 Tons (e.g. boxes, tiles, crates).
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Czech Republic
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