TEHNIČNI PRŠILCI – AEROSOLI (SPREJI):
S ponosom predstavljamo naš novi poslovni objekt, polnilnico pršilcev in drobnih embalaž v Kočevju, v obrtni
coni Lik 1, na Novomeški ulici 9 v Kočevju. Obekt smo uradno odprli v začetku decembra 2008.

Objekt je zgrajen ob upoštevanju najsodobnejših zahtev, potrebnih za izvrševanje takšne vrste proizvodnje. S
tem smo izboljšali delovne pogoje, povečali kapacitete, pridobili dodatne kapacitete za polnjenje oz.
proizvodnjo tudi neaerosolnih proizvodov, kjer so potrebni posebni pogoji - požarna nevarnost in nevarnost
eksplozije.
Večina naše proizvodne kapacite je usmerjena v storitev polnjenja tehničnih pršilcev - predvsem za domače, pa
tudi za tuje naročnike (kupce) oz. blagovne znamke. Področja uporabe za katera proizvajamo oz. opravljamo
storitev polnjenja sprejev so predvsem: osebna kozmetika, področje gospodinjstva, obutvena kozmetika,
gozdarstvo in lesarstvo (markirni spreji), čistila, repelenti, biocidi in insekticidi, avto-kozmetika, agroživilstvo
(zaščitna – insekticidna sredstva) in zdravstvo oz. farmacija (dezinfekcijska in preventivna sredstva), kot tudi
proizvodi za prehrambeno industrijo, … Čedalje bolj pa prevzemamo tudi kompleten servis oz. proizvodnjo
(„outsourceing“) za naše kupce oz. naročnike.
Prednost naše ponudbe polnenja so ustrezna kvaliteta, fleksibilnost, dober servis in svetovanje ter sprejemanje
tudi majhnih naročil, saj imamo možnost polniti že od 100 kosov posameznega proizvoda in naprej. Možen
volumen polnjenja aerosolov (sprejev oz. tehničnih pršilcev) se razteza od 10 ml do 1000 ml in ne-aerosolov
(manjših embalažnih enot) od 10 ml do 2000 ml. Polnimo lahko tudi snovi oz. kemikalije, ki so eksplozijsko in
požarno nevarne („EX-ZONE“) ali pri katerih je velik povdarek na sterilnosti produktov („CLEAN ROOM“).

Aerosole, torej tehnične pršilce, lahko polnimo s pogonskimi plini: propan / butan, dušik, CO2, ipd. (po potrebi
tudi z drugimi tehničnimi plini, kot so dimetil-eter, freoni, …).

Proizvodnja oz. vrsta naših storitev, ki jih ponujamo:
- Samo polnjenje aerosolov (sprejev) - po naročilu;
- kompletna izdelava oz. proizvodnja aerosolov po naročilu („outsourceing“);
- Proizvodnja, razvoj in polnitev manjših embalažnih enot (ne-aerosolov) volumna 10 ml pa do 2000 ml;
- Razvoj novih proizvodov (aerosolov - sprejev ali ne-aerosolov), raznih kvalitet, v lastni režiji oz. po naročilu;
- Mešanje kemijskih substanc in nato polnjenje ali v aerosole ali v neaerosole po naročilu;
- Ponudba aerosolov za področje avtomotivnega in strojnega programa lastne blagovne znamke MA-ECO.
Za polnjenje aerosolov imamo na voljo 2 semi avtomatski polnilni liniji – s kapaciteto polnjenja min. 900
kosov / uro (pri vsebini doze npr. 250 ml) oz. min. 500 kosov / uro (pri vsebini doze 500 ml). Manjše
embalažne enote pa torej nekje sorazmerno več in večje sorazmerno manj. Imamo tudi semi avtomatsko
polnilno linijo za polnjenje ne-aerosolov (embalaže od 10 ml do 500 ml) – s kapaciteto polnjenja min. 900
kosov / uro (pri volumnu 200 ml) oz. min. 500 kosov / uro (pri volumnu 500 ml) ter mehansko polnilno linijo
za polnjenje ne-aerosolov (embalaže od 100 ml do 1000 ml) – s kapaciteto polnjenja min. 500 kosov / uro (pri
volumnu 250 ml) oz. min. 300 kosov / uro (pri volumnu 500 ml). Za večje serije (nad 5.000 kosov) pa
uporabljamo avtomatsko polnilno – zapiralno linijo (Pamasol), ki ima povprečno kapaciteto min. 10.000 kosov
enot sprejev v enem ciklusu, možni pa so trije ciklusi dnevno – torej, če se dela 24 ur.
Tržišču lahko ponudimo torej samo storitev samega polnjenja (naročnikov repro material) ali polnjenje v smislu
"outsoucinga" (kompleten repro material ali vsaj delno vam priskrbimo mi). Nudimo pa tudi storitev priprave in
mešanja substanc (po receptu naročnika) - za izdelavo t. im. polizdelkov (zahtevnih in manj zahtevnih). Seveda
opravljamo tudi storitve razvoja novih oz. izboljšanih proizvodov - tako v sodelovanju s strokovnjaki kupca oz.
naročnika ali v samostojni režiji. Poleg tega imamo tudi možnost etiketiranja etiket in poleg pakiranja v kartone
ali foliranja v termo-skrčljivo folijo (do 10 kosov / paket) ipd., tudi zlaganje na palete.
Za vse dodatne informacije in razlage prosimo pokličite na tel. št.: 02 / 228 0851
z veseljem vam bomo na voljo!

MA-ECO CHEM d.o.o.
Vaši problemi, naš izziv!

