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Plastmet
Nasza firma istnieje już ponad 10 lat. Dziś PLASTMET to przedsiębiorstwo produkcyjne, które
zatrudnia 60 pracowników, zajmuje powierzchnię produkcyjną ok. 2.000 m2 i posiada własną
malarnię proszkową.
W oparciu o własne doświadczenia skoncentrowaliśmy się na produkcji: mebli szkolnych mebli
biurowych wyposażenia hal i warsztatów mebli socjalnych specjalistycznych mebli i wyposażenia
laboratoryjnego sprzętu sportowego mebli ze stali nierdzewnej i okapów wyciągowych poręczy
i barier - elementów infrastruktury przyjaznej dla osób niepełnosprawnych.
Nowoczesna malarnia proszkowa pozwala powlekać wyroby trwałą i estetyczną powłoką
epoksydową lub poliestrową we wszystkich kolorach skali RAL. Nasze wyroby produkujemy bez
kompromisów. Wyróżnia je przemyślana, ergonomiczna konstrukcja, trwałość i wysoka
funkcjonalność, a także właściwy dobór materiałów i doskonałe akcesoria. Meble szkolne spełniają
wymagania określone w Polskich Normach (PN-ISO 5970, PN-90/F06009), posiadają certyfikat
COBRABID oraz wszelkie inne certyfikaty.

Naszym atutem jest elastyczność. Posiadamy nowoczesny i uniwersalny park maszynowy,
dysponujemy załogą o wysokich kwalifikacjach. Pozwala nam to na dostosowanie kształtów,
wymiarów i ilości zamawianych pozycji do życzeń każdego klienta. Chętnie realizujemy zamówienia
specjalne.

Meble laboratoryjne

System mebli laboratoryjnych jest dostosowany do spełniania określonych funkcji, wynikających
ze specyfiki laboratoriów oraz potrzeb i preferencji ludzi tam pracujących. Konstrukcja mebli daje
możliwość indywidualnego dopasowania do rozmiarów pracowni, optymalnie zagospodarowując
powierzchnie użytkowe. Meble charakteryzuje wysoka wytrzymałość i odporność na agresywne
środowisko chemiczne, dzięki pokryciu specjalnymi powłokami malarskimi – żywicami epoksydowymi
w kolorach wg palety RAL.
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