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Permedia od 2013 roku realizuje duży proces inwestycyjny na kwotę 5 mln EUR. Proces 

zmian rozpoczął się już w 2012 roku, w momencie wykupienia większościowego pakietu 

zakładowego Spółki przez MW Chemie, s.r.o. reprezentowaną przez prezesa Michala 

Wygrysa.

W ramach inwestycji zostały zakupione nowe linie produkcyjne, zorganizowano i wyposażono nowoczesne laboratorium, 
zatrudniono ponad 20 doświadczonych pracowników. Uruchamiając jedną z największych w Europie linii do produkcji masterbatchy
Permedia weszła na rynek białych koncentratów.
Rozpoczęte działania inwestycyjne są zapowiedzią kolejnych zmian i rozwoju, który ma zagwarantować najwyższą jakość produktów, 
elastyczność dostaw oraz niskie ceny.

Inwestujemy w rozwój

Nowa jakość produkcji

Do produkcji koncentratów używana jest najnowsza niemiecka technologia marki Leistritz. Duża skala linii produkcyjnych pozwala 
uzyskać różne wielkości partii produkcyjnych o stabilnych, powtarzalnych parametrach jakościowych. Nowoczesny system granulacji umożliwia 
uzyskanie masterbatcha w rozmiarach mikrogranulek. To rozwiązanie przeznaczone jest dla klientów, którzy w procesie produkcyjnym muszą 
wykorzystywać taką formę kolorantów.

Branża tworzyw sztucznych wypracowuje 1 proc. całego unijnego PKB. Jest również jednym z pięciu

najbardziej innowacyjnych segmentów całej unijnej gospodarki, którego osiągnięcia mogą przełożyć

się na poprawę życia człowieka i środowiska. Dlatego dzisiaj tak dużą wagę w Permedia kładziemy 

na strategiczny rozwój oraz inwestycje. Jesteśmy fi rmą o dynamicznym wzroście. Zmiany w Permedia 

wdraża zespół kompetentnych i doświadczonych osób. Wspólnie pracujemy nad wysokimi standardami 

produkcji oraz dostaw dla naszych klientów.

Michal Wygrys, prezes Permedia SA



Tworzymy kolory Twoich tworzyw

Produkty Permedia mogą być stosowane do barwienia: tworzyw sztucznych, żywic, farb, lakierów, emalii, ceramiki, mas
w budownictwie. Wyróżniają się:
■  Wysoką mocą i skutecznością barwienia
■   Maksymalną odpornością na światło i czynniki atmosferyczne
■    Bardzo dobrą dyspersją w barwionym wyrobie, co gwarantuje
    równomierne wybarwienie

W ofercie Permedia znajdują się:

■   Masterbatche – koncentraty pigmentowe i dodatki procesowe
(Plastopermy, Addpermy)

■   Pigmenty w formie proszków (Oxypermy, Multipermy, Cadmopermy,
Ferropermy, Ferromixy)

■   Pigmenty w formie past (Disolpermy)

Korzyści dla klienta

■  Niska cena dla klienta
■   Gwarantowana wysoka jakość oraz powtarzalność dostarczonego produktu
■   Elastyczność co do wymagań klienta oraz dostawa na czas
■   Duże doświadczenie w projektowaniu wyrobów daje gwarancję opracowania i wytworzenia barwnika

zgodnego ze specyfi kacją i wymogami klienta
■   Znajomość różnych technologii oraz wsparcie doradcze doświadczonych technologów
■   Nowocześnie wyposażone laboratorium, które umożliwia realizację innowacyjnych projektów

Certyfi kowana jakość

Dzięki wysokiej jakości systemu zarządzania oraz produktów w 2004 roku otrzymaliśmy certyfi kat EN ISO 9001. Co trzy lata eksperci 
kontrolują działanie systemu Permedia, potwierdzając jego poprawność poprzez przedłużenie ważności certyfi katu na kolejny okres. 
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Specyfi kacja naszego produktu oraz informacje o aplikacji oparte są na naszej aktualnej wiedzy. Firma przetwórcza musi ustalić sama przydatność poszczególnych
produktów. Użytkownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa i uzyskanie odpowiednich dokumentów i certyfi katów. Producent zastrzega sobie prawo do 
zmian technicznych, po uprzednim powiadomieniu odbiorcy.

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę.
Skontaktuj się z nami:

ul. Grenadierów 9
20-331 Lublin
Polska

tel. +48 81 744 12 71 - 73
fax +48 81 744 03 74
info@permedia.pl
www.permedia.pl


