
A PLASTIROUTE Kft. 21,70 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a 

Pénzügyminisztérium jóvoltából. A beruházást, melynek keretein belül a gyártó eszközök 

beszerzése valósul meg a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és a Pest megye 

Területfejlesztési Programja 2014-2020 támogatta. A projekt összköltsége 39.466.937 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-én 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 fő célja a hatékonyság növelése volt az eszközpark kibővítésével, amely a vállalkozás 

váci, saját tulajdonú telephelyén valósul meg. A projekt segítségével lehetőség nyílt a megnövekedett 

ügyfélkör kiszolgálására, valamint az árbevétel növelésére. A projekt kapcsán a megnövekedett 

géppark kapcsán munkahelyteremtés is megvalósul. Cégünk célja, hogy a meglévő erőforrások 

optimális kihasználásával hosszú távon jövedelmezően tudjunk működni, valamint hogy igazodjunk a 

piaci igényekhez. Ennek érdekében kívánjuk erőforrásunkat növelni az új eszközök beszerzésével.  

 

A termelő eszközök bővítése nem csak a mennyiségi fejlődést, de az innovációs képességünket is 

növeli, amely a tervezett termékfejlesztési céljainkat kifejezetten támogatja. Ezek az eszközök 2 

darab kompresszor, a kézi marógép, a hegesztő berendezés, a lamináló gép, a kasírozó asztal, illetve 

egy nagy teljesítményű, ipari nyomtató. Ezen kívül szeretnénk a meglévő teherautónkra egy daru 

felépítményt is beszerezni. Mivel cégünk nem csak a táblák gyártását vállalja, hanem azok 

kihelyezését is, így nagy szükségünk van a daru felépítményre a megfelelő és gyors kivitelezés 

érdekében. 
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