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Kompaundy SunComp®

PRODUKT   BÁZE APLIKACE

SUNCOMP® ABS akrylonitril-butadien-styren vybavení domácnosti – úchytky, lišty

SUNCOMP® PE polyethylen automobilový průmysl – držáky, palivové nádrže

SUNCOMP® PA polyamid  automobilový průmysl – kryty, ozubená kola, potrubí 
elektrotechnický průmysl – konektory, svorkovnice, vypínače

SUNCOMP® PBT polybutylentereftalát  automobilový průmysl – kryty, izolace  
vybavení domácnosti – kryty, rukojeti  
elektrotechnický průmysl – konektory, zásuvky, vypínače

SUNCOMP® PC polykarbonát  elektrotechnický průmysl – tělesa svítidel  
automobilový průmysl – tělesa reproduktorů, kryty

SUNCOMP® PC+ABS polykarbonát,  elektrotechnický průmysl – přístrojové desky   
 akrylonitril-butadien-styren automobilový průmysl – kryty kol

SUNCOMP® PMMA polymethylmetakrylát  automobilový průmysl – kryty světel, přístrojových desek  
elektrotechnický průmysl – kryty svítidel, displejů  
strojírenský průmysl – kryty strojů  
vybavení domácnosti – misky, umyvadla, sprchové kouty

SUNCOMP® PP polypropylen  výroba nádrží, lan a provazů, bazénů, izolace, potrubí

SUNCOMP® PS polystyren  obaly na CD a DVD, kryty gramofonů, přepravky, kelímky

SUNCOMP® ASA akrylonitril-styren-akrylát  automotive, 3D tisk prototypů, sportovní potřeby,  
součásti kávovarů či mikrovlných troub

SUNCOMP® SAN styren-akrylonitril  nádoby mixérů, kryty gramofónů, koncová světla aut,  
průhledné nádoby, stavebnice

SUNCOMP® HIPS high-impact polystyren  vakuové tváření, jednorázové nádobí – kelímky, příbory,  
sítotisk, spotřební elektronika, hračky, počítačové kryty

SUNCOMP® PET polyethylentereftalát  obalový průmysl, části elektromotorů, přepínače,  
kladky, vázací pásky

SUNCOMP® POM polyoxymethylen  automobilový průmysl – úchytky  
elektrotechnický průmysl – tlačítka  
strojírenský průmysl – pružiny, šrouby, ozubená kola  
vybavení domácností – sprchové hlavice, kryty

Kompaundace
 Výroba směsí ve formě polymerního granulátu

VÝROBKY NA MÍRU  
        dle vašich požadavků

KOMPAUNDACE  
        i z vašich surovin

VÝVOJ  RECEPTUR 
        technická podpora

 TOP VLASTNOSTI  
        každého výrobku

EXTRUDERY Coperion, Leistritz 
        2 šnekové, boční plnění

VÝROBA V OBJEMECH 
        od 50 kg do 300 t
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VSTŘIKOVÁNÍ
Zakázková výroba 
Výlisky do 80 g / 1 vstřik
Lisování zkušebních těles 

MÍCHÁNÍ
Homogenizace sypkých materiálů
Míchací stroje vertikální i horizontální
Zakázky od 25 kg do 500 t

LOGISTIKA
Přebalování a rozvažování zboží
Dodávky koncovým zákazníkům
Balení strojové, ruční

Nabízíme 
     ŘEŠENÍ

Něco
   NAVÍC

3D TISK
Vlastní konstrukční kancelář
Kusová i opakovaná výroba
Zákaznický servis


