Sajtóközlemény a PLASTIROUTE Kft-nél megvalósult eszközfejlesztés pályázathoz
A PLASTIROUTE Kft. 10,46 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Pénzügyminisztérium jóvoltából.
A beruházást, melynek keretein belül a tevékenységet segítő eszközök beszerzése valósul meg a Pest megye
Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030. és a Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020. támogatta.
A projekt összköltsége 19.018.631.- Ft.
A PLASTIROUTE Közúti Jelzőtábla Készítő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság már igen nagy múltra tekint vissza, hiszen 1990. április 30-án alakult meg, majd 1991. április 1-jén került bejegyzésre. Cégünk fő tevékenységi köre a közúti-, reklámcélú-, információs- és idegenforgalmi táblák gyártása és kihelyezése, valamint ezek
tartozékai és egyéb forgalomtechnikai berendezések forgalmazása. Vállalatunk, társcégeinkkel együtt, Magyarországon a forgalomtechnikai piac egyik legjelentősebb gyártó-, illetve szolgáltató csoportjává vált.
A beruházás célja a hatékonyság növelése, a dolgozók egészségének védelme, valamint a forgalomtechnikai piac
szélesebb spektrumának lefedése volt. A projekt segítségével lehetőség nyílik a megnövekedett ügyfélkör magasabb szintű kiszolgálására, valamint az árbevétel növelésére. Cégünk célja, hogy a meglévő erőforrások optimális
kihasználásával hosszú távon jövedelmezően tudjunk működni és rugalmasan tudjunk igazodni a piaci igényekhez.
A termelőeszközök bővítése nem csak a mennyiségi fejlődést, de az innovációs képességünket is növeli, amely a
tervezett termékfejlesztési céljainkat kifejezetten támogatja.
A beszerzésre került eszközök:
2 db KEMPER Filter Master hegesztésifüst-elszívó berendezés
1 db FERRARI FAB2-S darura szerelhető személyemelő kosár
1 db LINELAZER V 200HS útburkolatjelfestő-gép
1 db HONDA TR-7E AVR áramfejlesztő
1 db IWELD MIG320 kompakt hegesztő inverter
1 db FEIN GIS 150 szalagcsiszoló
1 db WEKA DK32 magfúró berendezés
1 db FEZR félútelzáró berendezés
1 db BOMAR 320.258 DG szalagfűrészgép
A projekt adatai összegezve:
A támogató neve: Pénzügyminisztérium
A támogatás forrása: A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030. és Pest megye Területfejlesztési
Programja 2014-2020. megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás
A kedvezményezett neve: PLASTIROUTE Kft.
A támogatási szerződés szerinti támogatási összeg: 10,46 millió forint vissza nem térítendő támogatás
A projekt megkezdésének dátuma: 2021.11.03.
A projekt befejezési dátuma: 2021.12.31.
A támogatási szerződés száma: PM_KKVESZKOZ_2018_A/5
Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége:
Jenovai Zoltán ügyvezető jenovai.zoltan@plastiroute-vac.hu

