A PLASTIROUTE Kft. 29,62 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a
Pénzügyminisztérium jóvoltából. A beruházást, melynek keretein belül a váci székhely épületeinek
fejlesztése valósul meg a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és a Pest megye
Területfejlesztési Programja 2014-2020 támogatta. A projekt összköltsége 53 862 070 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 PLASTIROUTE Kft. régóta vár egy pályázati lehetőségre, amely segítségével a váci "táblagyár"
telephelyét fel tudja újítani. Ehhez szükséges a főépület teljes energetikai korszerűsítése, valamint az
ehhez kapcsolódó napelemes rendszer telepítése. Ezek mind az út, autópálya építési
tevékenységünket hivatott fejleszteni. Forgalomtechnikában nagyon sok feladat várható az elindult
Állami Autópálya Építési Program miatt, ezért korszerű gépparkra és telephelyre van szükségünk.
Projektünkben a telephelyünk kétszintes főépületének energia-hatékony fejlesztését kívánjuk
megvalósítani, amely az épület teljes szigetelését 24 cm vastagságban, új, műanyag nyílászárók
beépítését, fűtéskorszerűsítés és napelemes rendszer telepítése. Fűtéskorszerűsítés során
gazdaságos üzemű KONDENZÁCÓS gázkazán került telepítésre, napelemes rendszer telepítésével a
villamos-energia felhasználás teljes egészében kiváltásra kerül megújuló felhasználásra, költségek
közel nulla értékre csökkennek. Emellett elkészült a telephely összes épületének energetikai
tanúsítványa és energetikai számítása a meglévő és a tervezett állapotra, valamint beterveztük a
kötelező nyilvánosság biztosítását és a felújítás műszaki ellenőrzését is a költségeink közé.
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