
PRODUCENT PROFILI
Z TWORZYW SZTUCZNYCH



THERMOPLAST

Lokalny lider w produkcji profili
z tworzyw sztucznych o szerokim
zastosowaniu w wielu gałeziach przemysłu.

Kompetentny partner w dziedzinie produkcji
i dostaw indywidualnie zaprojektowanych
profili z tworzyw sztucznych.



THERMOPLAST TO PRYWATNA FIRMA, KTÓRA POWSTAŁA W 1989 ROKU 
JAKO SZWAJCARSKO-POLSKA SPÓŁKA JOINT VENTURE.
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WYSOKIE STANDARDY 
PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Wykorzystujemy najwyższej  jakości materiały od sprawdzonych 
dostawców.

Stosujemy ponad 10 rodzajów tworzyw sztucznych, w tym PVC, 
PS, PP, PA , ABS, ASA, PE. 

Dzięki własnemu laboratorium i mieszalni możemy przygotować 
unikalne  receptury mieszanek tworzyw sztucznych.

Wytłaczamy profile o ciężarze od 15 g/m do 3500 g/m. 
W końcowej obróbce stosujemy  foliowanie, nadruk, wiercenie, 
gięcie wszystkie procesy produkcyjne certyfikowane są zgodnie 
z normą ISO 9001:2008.                                              



INNOWACYJNE, UNIKALNE
PROFILE TECHNICZNE

PROCES ZARZĄDZANIA 
INDYWIDUALNYMI PROJEKTAMI:

projektowanie 
i budowa narzędzi
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Specjalizujemy się w wytłaczaniu profili spełniających oczekiwania 
indywidualnych inwestorów z różnych gałęzi przemysłu.



KLUCZOWE GRUPY PRODUKTÓW
PROFILE TECHNICZNE 



PROFILE TECHNICZNE
SZEROKIE ZASTOSOWANIE W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU

• przemysł meblowy

• wykończenie wnętrz

• branża budowlana

• branża motoryzacyjna

• chłodnictwo

• klimatyzacja/wentylacja

• przemysł oświetleniowy

• wsparcie sprzedaży i wyposażenie sklepów

• budowa maszyn i urządzeń

• architektura ogrodowa 
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KLUCZOWE GRUPY PRODUKTÓW
PROFILE MEBLOWE



• obrzeża - taśmy PVC
• profile C i T
• listwy przyblatowe
• cokoły meblowe
• profile uszczelniające
• profile  montażowe
• rolety meblowe

Profile meblowe występują 
w różnych metodach barwienia:
barwione w masie, drukowane, foliowane.

KLUCZOWE GRUPY PRODUKTÓW
PROFILE MEBLOWE - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA MEBLARSTWA

OFERTA PRODUKTÓW:



KLUCZOWE GRUPY PRODUKTÓW
TAŚMY OGRODZENIOWE



•  wykonane z PP (Polipropylen):
    duża odporność na promieniowanie UV
•  bez konserwacji
•  5-letnia gwarancja
•  różne kolory, wzory i 3 szerokości 
    (190 mm, 95 mm, 47,5 mm) 
•  taśmy pakowane w rolkach 
    lub profilach dłużnych, stosownie do potrzeb   
•  akcesoria wykończeniowe: opaski i klipsy zaciskowe

KLUCZOWE GRUPY PRODUKTÓW
TAŚMY OGRODZENIOWE I BALKONOWE

GWARANTUJĄ OSŁONĘ I PRYWATNOŚĆ 
NA POSESJACH, TARASACH I BALKONACH

GWARANCJI

G W A R A N C J I

5latPP



ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW W  THERMOPLAST

Zespół pracowników tworzą doświadczeni, 
wysokiej klasy profesjonaliści, w tym ekonomiści, 
technicy, technolodzy i inżynierowie 
różnych specjalizacji.

Kompetentny i doświadczony zespół sprzedażowy
gwarantuje najwyższy poziom doradztwa 
i obsługi Klientów. 

Bezpieczeństwo naszych pracowników 
jest naszym najwyższym priorytetem.



THERMOPLAST i pracownicy firmy zwracają szczególną 
uwagę na problemy ochrony środowiska. 

Nasze procesy produkcyjne bazują na bezołowiowych 
stabilizatorach. 

Zabronione jest stosowanie wszelkich niebezpiecznych 
substancji i dodatków. 

Odpady są segregowane i zawracane do cyklu 
produkcyjnego.

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA



NASI PARTNERZY:

Nasze profile 
są doskonale rozpoznawalne

w Polsce i za granicą.

Eksportujemy produkty
do ponad 34 krajów

na świecie.

60%
naszej sprzedaży 
stanowi eksport.





Thermoplast Sp. z o.o.
ul.  Wilcza 3
32-590 Libiąż

tel.: +48 32 627 19 82
fax: +48 32 623 13 64, +48 32 623 06 78
e-mail: biuro@thermoplast.com.pl
www.thermoplast.eu


