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                            T-PLASZTIK KFT

A T-Plasztik Kft. 1993. január 2-án alakult 
meg Korlátolt Felelősségű Társaságként 100 %-os 
magántőkével, 3 fő tulajdonossal. Fő tevékenységi köre 
gumi- és műanyaggyártás, valamint habanyag feldolgozás. A társaság telephelye 
Jászladányban, a Tisza u. 4. szám alatt található.

A gumigyártás 1994 januárjában indult be, főként hűtőszekrény alkatrészek és 
egyéb műszaki formacikkek előállításával. Időközben a piac adta lehetőségeket 
kihasználva növekedett a termelés volumene, amely beruházási és létszámnövelési 
igényekkel állt elő. A géppark hidraulikus présekkel, hengerszékkel és flakonfúvó-
géppel bővült.

Műanyaggyártásuk 1995-től indult be, főként hőre lágyuló műanyagok 
feldolgozásával és üreges testek előállításával. A 2009 – 2010-es években mind a 
műanyag termékek, mind a gumi termékek gyártása területén korszerű technológiával 
rendelkező gépek beszerzésére került sor.

1999-ben új ágazatként alakították ki a habfeldolgozó üzemüket, ahol különféle 
szűrőhabok, műszaki habanyagok feldolgozása kezdődött el. 

2003-ban a logisztika területén a járműpark fejlesztésére került sor, illetve egy 1250 
m2-es alapterületű raktárcsarnokot építettek, amelyet a 2008-as fejlesztések keretében 
egy új 2800 m2-es üzemcsarnok- és raktárépülettel bővítettek. A megnövekedett 
termelés szükségessé tette a raktározási kapacitás további bővítését, ezért 2011-ben 
átadásra került egy 4200 m2-es új raktárépület.

Irodaház és gyártóüzem
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4200 m2-es raktárépület

2012-ben integrált vállalatirányítási rendszert vezettek be. A piaci igényeknek 
megfelelően új műanyag üzemet adtak át, melybe a 8 db új műanyag fröccsöntő gépet 
és azok perifériáit telepítették, illetve új technológiai hűtőrendszert alakítottak ki. Az 
új műanyag üzemhez kapcsolódóan átadták a beszerzés és minőségirányítás részére 
az új irodaépületüket.

	 	 	 	 Műanyag	üzem
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A cég rendelkezik a minőségirányítás területén az ISO/TS 16949 minősítéssel, a 
környezetirányítás területén pedig az ISO 14001 minősítéssel. Munkatársaik szakmai 
felkészültsége, technológiai színvonaluk biztosítja a minőségi munkavégzést. Kiemelt 
feladatnak tartják partnereik megszerzett bizalmának megtartását, üzleti partneri 
kapcsolataik bővítését.

		 	 	 Járműpark

A beruházások eredményeként ma már egy olyan feldolgozó komplexum áll a 
T-Plasztik Kft. rendelkezésére, ahol minden feltétel adott a vevői követelmények 
maradéktalan kielégítésére.

Néhány	gazdasági	adat:

 év                        nettó árbevétel (E Ft)          export (E Ft)               létszám (fő)

2010.   3.484.496     499.158              237
2011.   4.563.762     580.481              245
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Honlap:  www.tplasztik.hu
Cégvezető: Katona Gábor ügyvezető igazgató


