
RESINEX, člen skupiny RAVAGO, je přední evropský dodavatel plastů a kaučuků s pobočkami a lokálními sklady ve všech evropských zemích. V portfoliu firmy RESINEX je přes 10 000 
položek plastů od komoditních plastů PE, PP, PS pres konstrukční plasty ABS, PC, PC/ABS, PA6, PA66 až po speciální plasty jako POM, PBT, LCP, PPS, TPE, TPU, PMMA, PA12, PA11 a další. 
RESINEX je oficiálním distributorem materiálu firem Dow Plastics, Trinseo, Solvay, Celanese, LG Chem, Braskem, DSM, Total, Altuglas, Arkema, ExxonMobil a dalších (zastoupení se může 
lišit v jednotlivých zemích).

Někdy ani být nejlepší nestačí.
A tak se snažíme ještě víc.
Resinex, nejlepší distributor plastů
a kaučuků v Evropě.

Vzorování s technickým expertem  
RESINEXu

Naše služby nekončí dodávkou materiálu. RESINEX svým zákazníkům poskytuje mnohem víc.

 PODPORA RADY KONZULTACE
A S I S T E N C E  DOPORUČENÍ EXPERTI
     ÚSPORY OPTIMALIZACE POMOC



Vzorování s technickým expertem RESINEXu

Resinex chápe důležitost technické podpory svým zákazníkům, 
a proto máme tým plastikářských expertů, kteří pomáhají 
zákazníkům při testech, s technickými doporučeními či 
optimalizací zpracovatelských parametrů. 

• Audit současné situace
• Vyhodnocení vhodnosti materiálu, designu a aplikace
• Řešení problémů
• Doporučení optimalizace zpracovatelských parametrů
• Asistování při zkouškách a vzorování
• Konzultace při volbě vhodného materiálu
• Spolupráce při vývoji materiálu dle požadavků aplikace
• Mould Flow analýzy

Proč má RESINEX nejlepší technickou 
podporu mezi dodavateli plastů?
• Mezinárodní tým technických expertů  
• Množství zkušeností v komoditních, konstrukčních i 

speciálních plastech
• Rychlá reakce
• Teoretické i praktické znalosti zpracování plastů 
• Experti na vícevrstvé fólie
• Experti na vstřikování plastů
• Technický tým pro rotační tváření s vlastním testovacím 

strojem 
• Technická podpora od našich výrobních závodů 
• Úzká spolupráce s techniky předních výrobců polymerů 

Vyfukování vícevrstvých 
fólií
• Doporučování struktury
• Zlepšování vlastností fólie
• Přinášení nových nápadů
• Řešení výrobních obtíží
• Optimalizace zpracování
• Snižování tloušťky fólie

Rotační tváření
• Zlepšování vlastností výrobku
• Zpracovatelská doporučení
• Laboratorní testy na vlastním 

testovacím stroji
• Zakázkové barvené materiály
• Doporučení designu výrobku

Asistujeme zákazníkům pro dosažení nejvyšší kvality výlisku při optimálních nákladech. 

Vstřikování
• Kontrola zpracování
• Optimalizace vstřikovacího cyklu
• Konzultace tvaru výlisku
• Mould Flow analýza
• Řešení vad povrchu
• Zlepšování tvarové stability
• Zvyšování mechanických a tepelných 

vlastností výlisku
• Optimalizace zpracovatelských parametrů
• Zakázkové materiály přesně dle 

požadavků aplikace

RESINEX Czech Republic s.r.o.
Přátelství 555/9, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
Tel.: (+420) 271 961 175–6
E-mail: resinex@resinex.cz, www.resinex.cz
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