
Soluţii complete în domeniul prelucrării materialelor plastice!

Complete solutions in plastics processing!



Despre noi
Puţine companii se pot mândri cu o activitate de mai mult de 100 de ani. Societatea, care se numeşte 
astăzi Plastor SA, a fost înfiinţată în 1914 ca o mică întreprindere privată, producătoare de agrafe 
și piepteni din materiale naturale. Naţionalizată în anii comunismului, firma s-a numit „Viitorul” şi 
a fost până în 1990 cea mai mare producătoare de jucării din România. Societatea s-a privatizat în 
anul 1994 având şi astăzi capital integral românesc.

Acum ne mândrim să spunem că suntem unul din cei mai importanţi şi experimentaţi jucători de pe 
piaţa procesatorilor de materiale plastice din România. Realizăm componente din material plastic 
pentru domenii industriale de vârf: industria constructoare de automobile şi cea producătoare de 
aparatură electrică şi electronică, precum şi echipamente pentru sporturi de iarnă. Clienţii noştri sunt 
firme de renume, care au locaţii pe cuprinsul întregului mapamond.

Oferim tuturor clienţilor noştri soluţii complete în domeniul prelucrării materialelor plastice, de la 
participarea alături de ei la dezvoltarea designului de produs, la proiectarea de tehnologii, matriţe şi 
dispozitive, punerea la punct a proceselor, validarea produselor conform standardelor de calitate ISO 
9001, ISO TS 16949 si ISO 14001, şi mai ales producţia de serie a componentelor, subansamblelor 
sau produselor finite.

Având o echipă dinamică, experimentată şi cu multă creativitate tehnică, am reuşit să rămânem 
prezenţi şi foarte activi pe pieţe pretenţioase, care păreau greu accesibile cu ani în urmă. Răspundem 
în permanenţă pozitiv provocărilor lansate de clinţii noştri, conştienţi fiind că aceasta este singura 
cale de a asigura mersul înainte al firmei.  



About us
There are few companies that can be proud with more than 100 years of activity. The company that today 
is named Plastor S.A, was a small shop manufacturing hairpins and combs out of natural materials, that 
had been set up in 1914.

During communism age, the company was in state property, named “Viitorul” and up to1990 was the 
biggest toy manufacturer in Romania. In 1994 the company is privatized and it is an 100% Romanian 
owned ever since.

Nowadays we can proudly state that we are one of the most important and experienced players in 
thermoplastics processing market from Romania. We produce plastic parts for many industrial fields: 
automotive, electrical, electronics, and winter sport equipments. Our customers are well known 
companies which develop their businesses worldwide.

We offer to all our customers complete solutions in thermoplastics processing, to begin with the  support 
in the development stage of the project, up to designing the process, tooling and devices, setting up the 
processes and to end with the validation of the product according to the quality standards: ISO 9001, 
ISO TS 16949 and ISO 14001. Our core activity is serial plastic parts, subassemblies or finish goods 
production.

With a dynamic, well trained and skilled team, we manage to be active on high standard markets, a goal 
which seamed untouchable in the past. We always answered positive to our customers’ challenges, being 
aware that this is the only way to keep the company in business.



O flotã de 70 de maşini de injecţie, cu forţe de închidere cuprinse între 40 şi 1100 tf, dotează cele trei 
ateliere specializate ale Plastor, dedicate celor trei segmente de piaţă pe care activează firma: producţia 
de componente auto, de componente non-auto şi echipamente pentru sporturi de iarnă. Maşinile sunt de 
producţie germană şi austriacă (Arburg, Krauss-Maffei, Demag, Engel) şi sunt în majoritate prevăzute cu 
roboţi pentru extragerea pieselor.
Se pot executa piese prin injectare tradiţională, bi-componentă, secvenţială, sau cu gaz. Se injectează piese 
cu inserturi metalice sau din material plastic, pe maşini verticale, cu aplicaţie in toate domeniile industriale. 

Componentele din material plastic se asamblea-
ză între ele sau cu piese metalice (bucşe, arcuri, 
axe, etc), cu ajutorul unor dispozitive specifice, 
proiectate şi realizate de specialiştii Plastor, sau 
prin sudură cu ultrasunete.
Se injectează o  gamă foarte largă de tehnopo-
limeri, de la clasicele poliolefine, la polistireni, 
poliamide, poliesteri sau policarbonaţi, cu um-
pluturi minerale, cu fibră sau bile de sticlă, având 
proprietăţi speciale care pot satisface cerinţele de 
tehnicitate ridicată impuse produselor.
Piesele odată injectate pot fi decorate prin seri-
grafie într-o culoare sau tampografie realizată 
în mai multe culori. Evaluarea dimensională a 
pieselor se face prin măsurare 3D, cu o maşină 

Injectare

de măsurat cu palpator sau cu o maşină de măsurat optică. Se poate realiza de asemnea scanarea 3D a 
pieselor sau componentelor de matriţe. 
Pentru industria auto producem componente din zona compartimentului motor (conectori de fluide, venti-
lator si ramă pentru răcirea motorului, componente de filtre, etc), din dotarea electronică a automobilului 
(rame radar de proximitate, carcase sistem de comandă airbag, etc), din sistemul de închidere al uşilor sau 
piese de aspect, de interior (componente decorative din planşa de bord, volan, uşi, etc).
Suntem furnizori pentru diferite firme: Bosch, Contitech, Huf, Mahle, Mecaplast, EBM-Papst, Magna,-
Vernicolor, etc.
Pentru alte domenii industriale producem diverse piese cu aplicaţii multiple, furnizând componente pentru 
DeLonghi, Benchmark, Flex, Connect Group, Bosch Power Tools, Outills Wolf, Etesia, etc.



A fleet of 70 thermoplastic injection molding machines, with a clamping force in between 10 
and 1100 tf, is assigned to three divisions, dedicated to the following segments: automotive 
components, non-automotive technical parts and winter sports equipment.
The machines are German and Austrian made (Arburg, Krauss-Maffei, Demag, and Engel) and 
are fully equipped with robots for extracting the parts.
The parts can be molded by traditional, bi-component, sequential or gas assisted injection 
method. They can inject parts with metal or plastic inserts on vertical machines for all industrial 
fields. The plastic components are assembled with metal components (bushings, springs, axes, 
etc) using special devices designed and made by Plastor specialists, in a later step the parts can 
be assembled by ultrasonic welding. 
A wide range of techno-polymers can be injected in our company, from polyolefin to 
polystyrene, polyamide, polyester or polycarbonate, mineral, glass fiber or glass balls filled, 
resulting products with special properties that can satisfy high tech requirements of the users. 
Parts once injected can be decorated: one color screen printed or up to five colors pad printed. 
The parts dimensional checking is made using CMM or CMO. 3D scanning of plastic parts or 
mold components can be performed.

For automotive industry we produce parts for engine compartment (fluid connectors, fans 
and shrouds, filtering components, etc), parts for electronic equipment of the car (housings 
for airbag control system, etc), parts for door locking system, or aspect parts (aspect parts 
for dashboard, steering wheel, doors, etc). 
We are suppliers for: Bosch, Contitech, Huf, Mahle, Mecaplast, EBM-Papst, Magna, 
Vernicolor, etc.
For other industries we produce components with a wide rage of  usage, we supply parts 
for: DeLonghi, Benchmark, Flex, Connect Group, Bosch Power Tools, Outills Wolf, 
Etesia, etc.

Mold injection



Cu mai mult de 50 de ani de tradiţie, activitatea de extrudare-
suflare corpuri cave este a doua tehnologie importantă de prelu-
crare a materialelor plastice, existentă la Plastor. Societatea are 
în dotare 8 maşini, de diverse generaţii, de producţie italiană: 
Meico, Automa si Magic, cu posibilitatea de a realiza piese între 
5 şi 50 de litri. Se pot produce piese prin suflare tradiţională şi 
prin suflare cu aspiraţie (piese complexe cu geometrie 3D)
Materialele prelucrate sunt: polietilena, polipropilena, polipro-
pilena cu adaos de elstomeri, precum şi poliamida.
Pentru clienţii din industria auto producem conducte de aerisire 
si încălzire şi rezervoare pentru lichidul de spălat parbriz. Pentru 
clienţii din industria termotehnică producem conducte de evacu-
are a condensului, utilizate la centralele termice de uz casnic.
Cei mai importanţi clienţi ai acestui atelier sunt companiile 
Dacia-Renault, Bosch Termotechnik şi Mecaplast.

Extrudare - Suflare corpuri cave



With more than 50 years of tradition, blow 
molding is the second important technology 
that we own. We have 8 machines, Italian 
made: Meico, Automa and Magic with 
capabilities in between 5 and 50 l. We can 
produce parts by traditional blow molding and 
also by suction blow molding. The used raw 
materials are: polyethylene, polypropylene, 
polypropylene with elastomers and polyamide. 
For automotive customers we manufacture 
air ducts and windshield wiper tanks. For 
thermo-technical industry customers we 
produce condensed water outlet ducts used at 
household heating units. Our top customers for 
blow molding parts are: Dacia-Renault, Bosch 
Termotechnik and Mecaplast.

Blow molding



Cea mai complexă activitate de producţie desfaşurată la 
Plastor este constituită de realizarea articolelor dedicate 
sporturilor de iarnă (clăpari de schi, ochelari şi căşti) în 
cadrul unei activităţi de subcontractare.
Începută în 1993 printr-o colaborare pentru producţia 
de bocanci de schi cu firma franceză Salomon, această 
activitate s-a dezvoltat constant în decursul anilor, acum 
Plastor fiind furnizor şi pentru firma austriacă Atomic, 
ambele făcând parte din Grupul Amer. 
În cadrul acestor colaborari, oferim întreaga gamă de 
servicii necesare, de la injectarea tuturor componentelor 
din material plastic, care se înglobează în aceste pro-
duse, logistica de achiziţionare şi gestiune a componene-
telor metalice aferente şi a altor auxiliare, decorarea prin 
tampografie sau ştampilare la cald,  asamblarea pe linii 
specializate şi livrarea în locaţiile cerute de client.  

Asamblare produse finite



The most complex production activity in Plastor 
company is the manufacturing of winter sport 
equipment (ski shoes, goggles and helmets), a result 
of a subcontracting business. In 1993 the cooperation 
between Plastor and Salomon started with the production 
of ski boots. This activity has constantly been developed 
during the years, enabling Plastor to become supplier 
for the Austrian Atomic Company too, both brands 
belonging to the Finish Group Amer. 
Inside this cooperation we offer the full range of services, 
from thermoplastic mold injection of components, up to 
the purchasing logistics and stock management of related 
metal components. We also provide decoration by pad 
printing or hot stamping, and assembling on customized 
production lines and delivery to customer location.

Assembling of finished goods



Echipele competente şi experimentate, care activează în cadrul atelierelor de proiectare şi execuţie de 
matriţe, au făcut ca în decursul anilor această activitate să devină unul din punctele forte ale Plastor. 
Se proiectează şi se realizează matriţe de injectare şi extrudare-suflare, atât pentru atelierele proprii, cât 
şi pentru a fi exploatate în locaţiile clienţilor firmei. Programele utilizate în cadrul activităţii CAD/CAM, 
sunt ProEngineer, Cimatron şi Delcam. Dimensiunile maxime ale matriţelor pe care le putem executa sunt 
1200 x 800 x 800 mm (4,5-5 tone).
Oferim clienţilor noştri atât participarea în cadrul echipelor de dezvoltare a produselor, cât şi gestionarea 
integrală a proiectelor conform procedurii APQP (ISO TS 16949), până la validarea pieselor pentru 
producţia de serie.
Atelierele de construcţie matriţe au în dotare centre de prelucrare cu comandă numerică Mikron şi DMG, 
maşini de electroeroziune cu electrod masiv sau tăiere cu fir Agie-Charmille, echipamente pentru sudură şi 
gravare cu laser, precum şi alte echipamente de ultimă oră. 
Toate acestea au determinat orientarea către încă un segment de piaţă: mentenanţa şi reparaţiile de matriţe 
pentru alte firme procesatoare de materiale plastice.
Principalii clienţi pentru această activitate sunt din industria auto (Bosch, Contitech, Huf, Dacia-Renault, 
EBM-Papst, Magna), dar şi din alte domenii industriale (Connect Group, Flex, Benchmark, etc)

Proiectare si constructie matrite , , ,



Design and manufacturing of molds
The skilled and experienced team, which acts in the tool shop and mold design department, made 
this activity one of Plastor strengths. We design and manufacture molds for mold injection and 
blow molding processes for our own production and for other customers as well. 
The software used for CAD and CAM are: ProEngineer, Cimatron şi Delcam. Maximum 
dimensions for the molds are: 1200 x 800 x 800 mm (4,5-5 tone). 

We offer to our customers the capability 
to be part of the product development 
team and also a fully integrated 
management of the projects according 
to APQP (ISO TS 16949), up to parts 
validation for serial production.
The toolshop has the following 
equipment: CNC milling machines 
Mikron and DMG, EDM machines with 
massive electrode or wire cutter Agie-
Charmille, welding equipment and laser 
engraving and other  new generation 
equipment.
All this allowed us to be able to develop 
a new focus: maintenance of molds for 
other plastics processing companies.

Our main customers in this area are from automotive industry 
(Bosch, Contitech, Huf, Dacia-Renault, EBM-Papst, Magna) 
but also from other industrial segments (Connect Group, Flex, 
Benchmark, etc).
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