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Společnost Permedia působí na trhu již více než 120 let, přičemž 

již 65 let je dodavatelem práškových pigmentů a barvicích past. 

Nedávno rozšířila nabídku o koncentráty používané v řadě oborů, 

zejména v plastikářském průmyslu. Ke konci roku 2012 prošla zásadními 

změnami, když společnost MW Chemie, s.r.o., zastupovaná předsedou 

představenstva, panem Michalem Wygrysem, získala majoritní podíl 

na základním jmění společnosti Permedia.

Čas pro 
změnu

Technologie středem pozornosti

Jako společnost se zavedenou pozicí na trhu 
usiluje Permedia o maximální kvalitu svých 
produktů. Investice zahájené v roce 2013 bu-
dou dále pokračovat. Společnost investuje do 
nejmodernějšího laboratorního vybavení a do 
výrobních linek k zajištění nejvyšší kvality pro-
duktů, flexibility dodávek a nízkých cen.  

Prémiová kvalita produkce

Společnost vyvíjí vlastní originální řešení. Mo-
derní koncentráty propůjčují finálním produk-
tům speciální vlastnosti:

n   Bílé barvicí pigmenty se zvýšeným infračer-
veným odrazem v porovnání se standardní-
mi, na trhu dostupnými, produkty; 

n   Pomalejší ohřev a nižší teplota produktů vy-
stavených slunečnímu záření;

n   Trvanlivé produkty a atraktivní vzhled detailů.

Bílé koncentráty

Naše nabídka obsahuje produkty a řešení 
používaná u kolorovaného zboží a u materiálů 
v následujících oblastech a technologiích:

n   výroba fólií – stavební, zemědělské a obalové 
fólie;

n   injekční vstřikování plastů;
n   extrudovací tváření plastů;
n   tváření za tepla.

Spuštěním nové linky vstoupila společnost Per-
media na trh s bílými barvicími přísadami (tzv. 
masterbatches) a aditivy. V roce 2017 očekává-
me ve srovnání s rokem 2016 zdvojnásobení 
prodejů těchto produktů. Nabídka bílých kon-
centrátů zahrnuje obecné produkty s koncen-
trací barvicích prostředků od 20-80% a spe-
ciální masterbatches pro náročnější aplikace. 
Díky modernímu granulačnímu systému jsou 
koncentráty (masterbatches) vyráběny ve for-
mě mikrogranulí o průměru přibližně 1,2 mm.

Evropa je tradičním trhem, na kte-
rém si udržujeme stabilní pozici. Na-
vzdory tomu, že řada výrobců zde 
uzavírá své výrobní závody a přesunu-

je výrobu do jiných rozvíjejících se zemí a trhů, 
rozhodli jsme se pro investice v Polsku. Spo-
lečnost Permedia má v daném oboru mnoha-
leté zkušenosti a využívá tým složený ze špič-
kových odborníků. Neustále zlepšujeme naše 
technologie v oblasti výroby, ale i  na úrovni 
laboratoří. Do června 2015 společnost investo-
vala více než 5 milionů EUR, což se pozitivně 
projevilo v tržbách roku 2016 a 2017.  Navazující 
investice, zejména do výrobních  linek, jsou roz-
pracovány a během let 2017 – 2018  se budou 
pohybovat okolo 2 milionů EUR, což výrazně 
posílí pozici společnosti Permedia na trhu 
střední Evropy, zejména v Polsku. Chceme při-
způsobit naši nabídku očekáváním českých, 
slovenských, ale i dalších zahraničních zákaz-
níků. Usilujeme o rychlé a pružné dodávky za 
atraktivní ceny, což se projevuje jako výrazný 
přínos ve prospěch našich klientů. 

Michal Wygrys, 
předseda představenstva Permedia SA
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Symbol
u Permedia Nosič Obsah 

TiO2 (%)
Obsah
plniva

Tepelná 
odolnost 

Odolnost
vůči UV

Kontakt
s 

potravinami                         

Aplikace

lnjekční 
vstřikování

Vyfukované
fólie

Odlévané 
fólie

Extrudačni
tváření Vlákna

KP0181-25SIR LLDPE 25 A 300 7-8 A A A A N N

KP0182-40SIR LLDPE 40 A 300 7-8 A A A A A N

KP0183-45SIR LLDPE 46 A 300 7-8 A A A A A N

KP0184-50SIR LLDPE 50 A 300 7-8 A A A A A N

KP0186-60IR LLDPE 60 N 300 8 A A A A A A

KP0187-70SIR LLDPE 70 N 300 8 A A A A A N

KP0199-70IR LLDPE 70 N 300 8 A A A A A A

KP0188-75IR LLDPE 75 N 300 8 A N A A N N

KS0190-50IR HIPS 50 N 280 8 A A N A A N

KS0191-60IR HIPS 60 N 280 8 A A N A A N

KL0197-50IR PP 50 N 300 8 A A N N A A

Kvalita pod kontrolou

Koncentráty podléhají přísnému procesu zajiš-
ťování kvality, při kterém jsou validovány násle-
dující parametry: 

n  Hmotnostní index toku taveniny 
n  Disperze 
n  Vlhkost 
n  Objemová hmotnost
n  Obsah anorganických materiálů 

Vysoká kvalita našeho systému řízení a pro-
duktů je potvrzena získáním certifikátu dle 
normy EN ISO 9001. Systémy v provozech spo-
lečnosti Permedia jsou každý rok kontrolovány 
nezávislými odborníky, kteří potvrzují plnění 
požadavků normy a prodlužují platnost certifi-
kátů na další období.

Přínosy pro zákazníka: 
n  Nízká cena  
n  Garantovaná prémiová kvalita a reprodukovatelné dodávky produktů
n  Flexibilní přístup k zákaznickým požadavkům, včasné dodávky
n   Rozsáhlé zkušenosti s designem produktů a výroba barvicích prostředků / barev 

podle zákaznických specifikací a požadavků
n  Znalosti o nejrůznějších technologiích a podpora ze strany zkušených specialistů
n  Laboratoř s nejmodernějším vybavením, které umožňuje realizovat inovativní projekty

Staráme se o životní prostředí

Naše výrobní linka je integrována s automatickým balicím systémem pro na stranách svařované polye-
tylenové pytle, které potiskujeme číslem produktu a identifikací šarže. Absence papírových etiket na 
pytlích přispívá k efektivnějšímu recyklování obalů.





Kontaktujte nás a vyžádejte 
si další informace o našich produktech:

ul. Grenadierów 9
20-331 Lublin
Poland

Tel.: +420 702 157 277
Výroba: +48 81 744 12 71-73

info@permedia.cz
www.permedia.cz

Naše produktové specifikace a informace o aplikacích vycházejí z našich současných znalostí. Zpracovatelská společnost sama odpovídá za 
stanovení vhodnosti individuálních produktů. Uživatelé odpovídají za plnění právních předpisů a získání příslušných dokumentů a certifikátů. 
Výrobce si vyhrazuje právo provádět technické změny po předchozím oznámení příjemci.


