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Jesteśmy firmą z tradycją i doświadczeniem

ALKAZ Plastics z siedzibą w Olsztynie istnieje w branży od 1977r. Specjalizujemy się w produkcji form 

wtryskowych oraz produkcji elementów z tworzyw sztucznych. W tym zakresie stale udoskonalamy proces 

produkcji, a doświadczona kadra inżynierska gwarantuje precyzję wykonania każdego detalu, by nasz Klient 

otrzymał najlepszy produkt zarówno pod względem jakościowym jak i kosztowym.

PProdukcję wyrobów z tworzyw sztucznych realizujemy wykorzystując formy wtryskowe własnej produkcji, a 

także formy powierzone. Zakres naszych działań obejmuje produkcję małych elementów z wykorzystaniem 

maszyn do mikro-wtrysku, aż po większe elementy z wykorzystaniem maszyn o gramaturze wtrysku do 2500 

gram i sile zwarcia do 650 ton.

KKażdy etap produkcyjny realizowany jest pod czujnym okiem doświadczonej kadry inżynierskiej, która dba o 

precyzję wykonania każdego elementu i prawidłowy przebieg procesu. Do realizacji przyjmiemy każdy projekt 

standardowy i nowatorski. Pozwala nam na to między innymi własne biuro projektowe wyposażone w 

najnowsze systemy CAD CAM. 

Detale produkujemy z tworzyw termoplastycznych metodą wtrysku. Dysponujemy nowoczesnym parkiem 

maszynowym, co pozwala nam na elastyczność w działaniu i możliwość obsługi Klientów z różnych branż.

  - usługi inżynieryjne na programach CAD i Solid Edge

  - budowę formy w Polsce, Chinach lub Niemczech

  - produkcję detali według wymagań klienta 

  - konkurencyjne ceny

  - obsługę na zasadzie „turnkey” – produkcja + montaż 

  - krótkie terminy realizacji zamówień 

    - krótki okres dostawy 

  - krótkie i długie serie produkcyjne

  - szybkie i elastyczne działanie

  - wysoką jakość produktów
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Jeśli potrzebujecie Państwo bezpośredniej konsultacji, chętnie odpowiemy na  pytania dotyczące konkretnych 
tematów. Prosimy o kontakt:

ALKAZ plastics
10-419 Olsztyn, ul. Żelazna 8
Poland
tel.: 0048 89 533 32 32
tel.: 0048 89 679 02 35
ttel.: 0048 601 895 095
tel.: 0048 533 110 088
fax.: 0048 89 679 77 01
email: plastics@alkaz.pl
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