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• Vysekávání 

• Vstřikování a lisování pryžových dílů 

• Vstřikování plastových dílů 

• Lepení vytlačovaných profilů 

• Laminování vytlačovaných profilů a plátů 

• Upichování pryžových plochých kroužků na soustruhu 

• Štípání a prodej plátů s lepidlem nebo bez lepidla 

• Přestřik plastů pryží 

• Kompletace, kombinace různých druhů materiálů a výrobků 

 

35% 

30% 

23% 
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Pryžové díly - 35%

Vysekávané díly - 30%

Plastové díly - 23%

Soustružené díly - 12%



Zahájení 
výroby v ČR 
jako firma 

Precision Cut 
Rubber, s.r.o. 

(90% GB, 
10% CZ). 

1999 

Podíl 
většinového 

vlastníka (PCR) 
byl koupen 

firmou United 
Polymers, 

změna názvu 
na United 

Polymers s.r.o. 

2000 

Zakoupení 
nemovitostí, 
rekonstrukce 

budov a 
výstavba nové 
výrobní haly, 

zahájení výroby 
pryžových dílů. 

2002 

90% anglický 
podíl je získán 

novým 
investorem z 
GB, ponechán 
název United 

Polymers. 

2004 

Zahájení 
výroby 

pryžových 
těsnících 
kroužků 

upichovaných 
na soustruhu. 

2005 

Zprovoznění 

nové 

skladovací 

haly (400 m2). 

2013 

Změna 

vlastnické 

struktury – 

stali jsme se 

100% českou 

firmou. 

2014 
Výstavba  

1. poschodí  

s kancelářemi. 
2015 



• Výrobní a skladovací prostory – 3700 m² 

• Kanceláře, šatny a jiné zařízení pro zaměstnance – 900 m² 

• 125 zaměstnanců 

• Jedno-, dvou-, třísměnný provoz 

• Prodeje v loňském roce: CZK 171 mil. (80 % automobilový průmysl, 20 % 
neautomobilový průmysl – stavební stroje, audiovizuální technika, atd.) 

• Export cca 25 % (Slovensko, Německo, Polsko, Maďarsko, Spojené království, 
Francie, Indie, Mexiko, Čína, Brazílie, Rumunsko, Maroko) 
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Těsnění, zejména pro výrobce 
osvětlovací techniky, zámkové 
systémy, distanční a dilatační 
prvky, tlumicí prvky pro audio 
techniku, apod. 
 



• Mikroporézní pryž s uzavřenou nebo polouzavřenou buněčnou 
strukturou (EPDM, CR, NBR, atd.) 

• Síťovaná PE pěna (fyzikálně nebo chemicky) 
• PUR pěna (na etherové nebo esterové bázi) 
• Homogenní pryž (EPDM, CR, NBR, SBR, NR, atd.) 
• Netkaná textilie (polyester, PP)  
• Korek, filcové materiály 
• Vytlačované mikroporézní a homogenní profily (EPDM, CR, 

SBR, TPE) 
• Všechny materiály s lepicí vrstvou nebo bez ní  
• Provedení samostatné (die-cut) nebo kontinuální (kiss-cut) 



Atom Chiesa 2x Atom S530CN Kiss Cut 

Imesa – rozřezávání 
rolí 

Bäumer – štípačka 
bloků 

3x Pásová pila 

Laminovačka 

Merkle 

Guilotine Metzner 

EHVO - laminovačka 
pro vytlačované profily 



• Technické díly, těsnění, bezely, 
krytky, odvětrávací elementy, 
výstelky, atd. 
 

• Termoplastické elastomery (TPE-V, 
TPE-S, SEBS, atd.) 

• Komoditní (PP, ABS, PE, PVC, atd.) 
• Konstrukční (PC, PA, POM, PBT, 

neplněné, plněné sklem nebo 
mastkem) 



Biraghi 150 (hydraulický) 

Mitsubishi 280 (elektrický) 

Demag 100 (elektrický) 

Demag 420 (hydraulický) 

Arburg 150 (hydraulický) 

Zhafir 150 (hybrid) Demag 160 (hydraulický) 



• Krytky žárovek, průchodky, 
odvětrávací elementy, těsnění, 
dorazy, atd. 

• EPDM, NBR, HNBR, NBR/PVC, NR, 
CR, SBR, ACM, ECO, CM, atd. 



3x Lisovací stroj Daniels 

7x Desma 250 tun Desma 450 tun 

3x dvou-etážový lis. 
stroj SGT-1 

Dovulkanizační pec 

Vymrazovací stroj 
MEWO 

Kalandr 

Barwell vytlačovací 
stroj 



• Těsnění olejových filtrů 

• EPDM, NBR, HNR/PVC, NR, CR, SBR, 
ACM, AEM,  

2x dvou-vřetenový 
soustruh Max-Müller 

2x bruska 

Šroubové vytlačovací 
zařízení Colmec dia 

70mm 

Vulkanizační parní 
autokláv 



KOMBINACE: 
• plast-pryž, pryž-kov, plast-kov, 

polymer-lepidlo-krycí vrstva, 
ultrazvukové svařování plast-
plast-pryž 
 

KOMPLETACE: 
• plast-pěna, plast-plast, pěna-

pěna 
 

POUŽITÍ: 
• krytky žárovek, pedálové krytky, 

laminovaná obvodová těsnění, 
olejové filtry, atp. 



Štít slouží jako obličejová ochrana proti přímému zásahu kapénkami, prachem, 
výpary apod. a je tvořen ze 4 dílů. Plastový držák štítu, zorník, pěnová 
samolepící výstelka a pryžový uchycovací pásek. Součástí balení je i návod 
k sestavení štítu. 
Náš ochranný obličejový štít UP01 prošel úspěšně testováním a je certifikován 
dle normy EN 166 (CE). 
Jedná se o český výrobek – veškerá výroba je prováděna v našem výrobním 
závodě v Hranicích. 



Zákaznické audity: 
3M, AFSI, Avon Automotive, Batz Czech, 
Brano, Cemm Thome, Cooper Standard, 
Continental, Denso, Dura, Facea, Forez, FTE, 
Grupo Antolin, Hella, Kautex, KES, Klein 
Automotive, Koito, KSR, Linex, Mahle, 
Matador Automotive, Rossignol Galvanik, 
Sogefi, SSI Technologies, TRW, Varroc, 
Visteon, Witte, VW a mnoho dalších.  

IATF 16949:2016 
ISO 14001:2015 

3D MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ WENZEL: 





Závod je umístěn 3km od D1, exit 
č. 308, Hranice 



www.united-polymers.cz 
tel.: +420 / 581 699 521  
e-mail: info@united-polymers.cz 

Hranice,  04/2022 

 

 


