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Společnost Permedia v roce 2013 započala zásadní investice, které dosáhli celkové výše 

5 milionů EUR. Transformace společnosti začala již v roce 2012, kdy majoritní podíl ve 

společnosti převzala fi rma MW Chemie, s.r.o. zastupovaná předsedou představenstva, 

panem Michalem Wygrysem.

Investiční projekt zahrnoval pořízení nových výrobních linek, zařízení a vybavení moderní laboratoře a nábor více než 20 zkušených 
odborníků. Spuštěním jedné z největších linek na výrobu barvících koncentrátů vstoupila společnost  Permedia razantně na trh 
s bílými barvícími koncentráty – masterbatchi. 
Tyto investice naznačují budoucí změny a růst směrem k prémiové kvalitě produktů, k pružným dodávkám a současně však také 
k nízkým cenám. 

Investice do vývoje

Nová kvalita produkce

Naše výroba barvících koncentrátů/ masterbatchů využívá nejmodernější německou technologii značky Leistritz. Díky velkokapacitním výrob-
ním linkám jsme schopni vyrábět různě velké výrobní dávky s prokazatelnými a reprodukovatelnými, kvalitativními parametry. Sofi stikovaný 
granulační systém generuje masterbatche ve formě mikrogranulí. Toto technice řešení je určeno pro klienty, kteří využívají barvicí prostředky 
v této formě přímo ve vlastních výrobních procesech. 

Plastikářský průmysl představuje 1% z celkového hrubého domácího produktu (GDP) v EU. Jedná se 

zároveň jeden z pěti nejvíce inovativních sektorů ekonomiky EU, jehož úspěchy se mohou výrazně 

projevit ve zlepšení kvality lidského života a životního prostředí. Právě proto klade společnost Perme-

dia takový důraz na strategický vývoj a investice. Naše organizace zažívá dynamický růst. U společnosti 

Permedia realizuje změny kompetentní a zkušený tým a společně pracujeme na zajištění vysokých 

standardů výroby a dodávek našim zákazníkům. 

Michal Wygrys, předseda představenstva společnosti Permedia SA



Vyrábíme barvy pro Vaše plasty

Produkty fi rmy Permedia je možno používat k obarvování následujících substrátů: plasty, pryskyřice, barvy, laky, emaily, keramiky a 
stavební směsi. 
Výhody našich barvicích koncentrátů:
■  Vynikající barvicí schopnost a účinnost
■   Maximální odolnost vůči světlu a povětrnostním vlivům
■   Vysoké efektivita probarvení při vynikající disperzi pigmentu

Nabídka fi rmy Permedia zahrnuje:

■   Barvicí přísady (masterbatches) – pigmentové koncentráty a aditiva 
(Plastoperm, Addperm) 

■   Práškové pigmenty (Oxyperm, Multiperm, Cadmoperm, Ferroperm, 
Ferromix)  

■   Kapalná pigmentová pasta (Disolperm)

Přínosy pro zákazníka: 

■  Nízká cena 
■   Garantovaná prémiová kvalita a reprodukovatelné dodávky produktů
■   Flexibilní přístup k zákaznickým požadavkům, včasné dodávky
■   Rozsáhlé zkušenosti s designem produktů a výroba barvicích prostředků / barev podle zákaznických 

specifi kací a požadavků
■   Znalosti o nejrůznějších technologiích a podpora ze strany zkušených specialistů
■   Laboratoř s nejmodernějším vybavením, které umožňuje realizovat inovativní projekty

Certifi kovaná kvalita 

Vysokou kvalitu našeho systému řízení a produktů potvrdilo v roce 2004 získání certifi kátu dle normy EN ISO 9001. Systémy v provo-
zech společnosti Permedia jsou každé tři roky auditovány nezávislými odborníky, kteří potvrzují plnění požadavků normy a prodlužují 
platnost certifi kátů na další období. 
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Aditivum „Plastoperm“ je používáno při výrobě (z) plastů všech typů.
Zdroj: Plastics Europe



Naše produktové specifi kace 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 certifi kátů. Výrobce si vyhrazuje právo provádět 
technické změny po předchozím oznámení příjemci.

Kontaktujte nás a vyžádejte 
si další informace o našich produktech:

Grenadierów 9
20-331 Lublin
Polsko

Tel.: +420 702 157 277
Výroba: +48 81 744 12 71 - 73
E-mail: info@permedia.cz
www.permedia.cz


