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Tisztelt Palizs-Tóth Hajnalka,
a Bor-plastika 1997-ben alapult. Egy olyan vállalatból, amely polipropilénből és polietilénből készült
úszómedencék és technológiai tartályok előállításával foglalkozott, olyan vállalattá fejlődtünk, amely a
termoplasztikus termékek széleskörű választékát kínálja környezetvédelmi célokra. Gyártási programunk, a
piac feltételeinek megfelelően, könnyűfolyadék leválasztókkal, biológiai szennyvíztisztító berendezésekkel,
szennyvízelvezető aknákkal, valamint különféle tartályokkal bővült. Sokéves tapasztalatunk által
felismerhető minőséget értünk el, amely hozzájárul a környezetmegőrzéshez és a környezetvédelemhez,
ezáltal pedig az életszínvonal emeléséhez is. A modern technológia lehetővé teszi számunkra, hogy eleget
tegyünk a vásárlók különleges igényeinek, ahol ismételten a környezetvédelem van az első helyen. Az
elmúlt tíz évben folyamatosan fejlesztettük gyártástechológiánkat. Minden berendezésünk európai
szabványokkal összhangban tervezett és előállított, valamint az illetékes intézmények által kiadott
megfelelő tanusítványokkal rendelkezik.
A vásárlók elégedettségének elérése, valamint a környezet minél kisebb terhelése érdekében,
alkalmazottaink folyamatosan továbbképzéseken, szemináriumokon, tanfolyamokon és szimpóziumokon
vesznek részt, szakmájuknak megfelelően. Minden gyártásban dolgozó alkalmazottunk hegesztési
tanusítvánnyal rendelkezik, német hegesztők egyesületének irányelvei alapján.
Vállalatunk teljes üzletpoltikájába integrált minőség- és környezetvezérlési rendszert vezettünk be, az ISO
9001:2000 és az ISO 14001:2004 nemzetközi standardokkal összhangban.
Tevékenységünk fő célja a környezetvédelem, a környezet megőrzése a következő generációk számára,
valamint az egész régió fenntartható fejlődéséhez való igazodás tevékenységünkben. Ebből az okból
kifolyólag folyamatosan a modern technológiák fejlesztésén és alkalmazásán, valamint meglévő
termékeink funcionalitásán dolgozunk. Lehetőségünkben áll vásárlóink különleges elvárásainak is eleget
tenni.
Jelenleg új üzleti lehetőségek után kutatunk a piacon.
Széleskörű termékínálatunkból kiemelünk néhányat:

-

Olajleválasztó és integrált iszpülepítő berendezések

Az EN 858-2 európai szabvány alapján tervezettek, átfolyásuk 0,5-250 l/s, max. kimeneti szennyezettség
koncentrációja 0,5-5,0 mg/l.
Felhasználás: benzinkutak, parkolók, autómosók, teherautómosók, stb.
-

Zsírleválasztók

Az EN 1825-2 európai szabványok alapján tervezettek, 0,5-250 l/s
Felhasználás: vágóhidak, éttermek, hotelek, vendéglátó objektumok, stb.
-

Biológiai szennyvíztisztító berendezések

Konténeres kivitelezésűek. Teljesítményük 600 LE, illetve 2000 LE. A kimenő szennyezettség koncentrációja
megfelel a II. kategóriás természetes befogadókba ( élővizes ) való kibocsájtás feltételeinek.
Felhasználás: családi házak, kisebb gyárak, hotelek, kisebb települések szanitáris fekáliás szennyvizének
tisztítása
- csatorna és más jellegű aknák
- vízhatlan szennyvízgyűjtő tartály
- élelmiszeripari és vegyipari tartályok

A tartályok teljes mértékben polipropilénből készülnek. Előnyei:
-

karbantartásuk egyszerű

-

kis fajsúly

-

ellenállók savak és lúgok hatásával szemben

-

kedvező ár

-

Úszómedencék

Standard termékskálánk mellett elő tudunk állítani egyedi tervek és elvárások alapján készülő terveket is.
Termékeink gyártói tanusítvánnyal és bevizsgálási bizonylattal rendelkeznek, amelyeket az illetékes
intézmények adtak ki.

Megemlítenénk a polipropilén néhány előnyét is: 100%-ban vízhatlan, korrózió- és kopásálló, viszonylag kis
fajsúlyú, ezért könnyű a szállítása és a manipulálása.
További információval a www.borplastikaeko.hu weboldalon szolgálhatunk.
Tisztelettel,
Borbás Attila, igazgató

