ВАШ ГІД
У СВІТІ ПОЛІМЕРІВ

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ

ПОНАД
25 РОКІВ
ДОСВІДУ
Міжнародна група компаній «Техноком» є одним із провідних, динамічно прогресуючих виробників концентратів барвників та модифікуючих домішок до
пластичних мас у Східній та Центральній Європі з більш ніж 25-річним практичним досвідом. Всі компанії групи використовують одні й ті самі стандарти
якості, ноу-хау, асортимент продукції та фінансові ресурси. Децентралізоване
управління у комплексі з гнучким прийняттям рішень забезпечують швидке реагування на потреби клієнтів.
Учасниками групи є:
• «Техноком» ТОВ, Україна - виробництво та експорт в країни Європи, СНД та
Азії;
• «Технопласт» ТОВ, Україна - торговельний дім, продажі в Україні;
• «Техноком Компаундс» ТОВ, Словенія - торговельний дім, продаж продукції
«Техноком» у Балканських країнах та Західній Європі.
Ми пропонуємо:
• кольорові, білі, чорні концентрати барвників та модифікуючі домішки для виробів з пластмас у сегментах: упаковка, сільське господарство, будівництво
та інших;
• моноконцентрати пігментів (SPC) для виробників концентратів барвників
(мастербатчів);
• мінералонаповнені домішки (карбонат кальцію, тальк та ін.) на основі ПЕ, ПП,
ПС та інші;
• індивідуальні (нестандартні) концентрати барвників та модифікуючі домішки для найвимогливіших клієнтів.
Виробничі потужності розташовані в м. Ірпінь Київської області.
Гнучкість і швидке обслуговування – наші конкурентні переваги.

ПРО НАС

25+

РОКІВ НА РИНКУ

7,000
М2 ВИРОБНИЧИХ ПЛОЩ

20,000+

ТОНН ВИРОБНИЧИХ
ПОТУЖНОСТЕЙ НА РІК

500+
КЛІЄНТІВ З

12

КРАЇН (ЄВРОПА ТА АЗІЯ)

100+

КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ

9

ПАТЕНТІВ

1000+
УНІКАЛЬНИХ
РЕЦЕПТУР

ІСТОРІЯ
2018-2019
Створення і початок функціонування торговельного дому «Tehnocom Compounds»
в ЄС, м. Целє, Словенія.
Старт програми співпраці з ЄБРР.

2012-2013

2014-2016
Нові виробничі потужності для
виробництва модифікуючих домішок і
чорних концентратів.
Початок експорту в країни Західної та
Центральної Європи.

Сертифікація якості ISO 9001.
Початок експорту в країни
Східної Європи, СНД, Азії.

2004-2005
Реформування «Техноком»
в сімейну компанію, що спеціалізується
на виробництві концентратів
для пластмас, відкриття власного
виробництва в Київській області,
заснування торговельного дому
«Технопласт».

1994
Заснування ТОВ «Техноком» групою
вчених інституту «УкрНДІпластмаш»,
Україна, як виробника шнеків, циліндрів
та формуючого інструменту до
екструзійного обладнання.

2006-2011
Нові виробничі потужності
на основі двошнекових екструдерів
для білих, кольорових концентратів,
концентратів карбонату кальцію
та мінералонаповнених
компаундів.

1998-2002
Партнерство з «УкрНДІпластмаш»
в модернізації компаундуючого
обладнання для фірм Бельгії, Італії,
Польщі, Росії та України.

СТРУКТУРА ПРОДАЖІВ
По географії

По групам продукції
Україна

16%
17%

Білі

16%

Європа

67%

26%

5%

Інші

Чорні

31%

Кольорові
Модифікуючі домішки

22%

Наповнювач карбонату
кальцію

За зростанням бізнесу
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ЗРОБИТИ

ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ, ЩО КОРИСТУЮТЬСЯ ЇХ ВИРОБАМИ, БІЛЬШ
ЯСКРАВИМ ТА КОЛЬОРОВИМ.

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ГНУЧКІСТЬ

Філософія нашої компанії полягає в поєднанні високої якості продукції з ефективним і комфортним обслуговуванням
клієнтів, яких ми вважаємо довгостроковими партнерами. Партнерство починається з передпродажної технічної підтримки і,
безумовно, поширюється на післяпродажне постійне обслуговування.
Клієнтам пропонуються:
• розробка продуктів згідно з технічними вимогами щодо кольору та функціональних потреб;
• підбір кольору та виробництво за зразком концентрату або виробу із пластмаси;
• технічна підтримка у впровадженні стандартних продуктів «Техноком»;
• виробництво спеціальних продуктів типу «все в одному» - поєднання концентратів барвників та модифікуючих домішок;
• можливість скористатись послугами нашої лабораторії.

ЩО МИ ВИРОБЛЯЄМО
Продукти з торговою маркою для ваших застосувань

УПАКОВКА
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білі, чорні, кольорові

ADDITECH®, ADDITECH OX®
модифікуючі домішки

CREDOLEN®, TALCOLEN®
ПІГМЕНТНІ МОНОКОНЦЕНТРАТИ
КОМПАУНДИ, НАПОВНЕНІ
МІНЕРАЛЬНИМИ СПОЛУКАМИ
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концентрати карбонату
кальцію і тальку
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TECHNOFIN

®

СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО
БУДІВНИЦТВО

САДОВА ПРОДУКЦІЯ ТА МЕБЛІ
АВТОМОБІЛЬНА
ІНДУСТРІЯ
ЕЛЕКТРОНІКА
ТЕКСТИЛЬ
ТА ВОЛОКНО
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ТРУ
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ЗАСТОСУВАННЯ

ВИРОБНИЦТВО
Завод групи компаній «Техноком» розташований у промисловій зоні міста Ірпеня
Київської області. Технологія виробництва базується на основі двошнекової
екструзії. Багаторічний практичний досвід дозволяє нам розвивати ноу-хау в
розробці обладнання, технологій та рецептур, деякі з яких захищені патентами.
На виробництві використовуються 15 екструзійних ліній, що дозволяє виконувати
замовлення від кількох кілограмів до десятків тонн.
Швидке реагування і гнучкість - наші конкурентні переваги.

ЛАБОРАТОРІЯ
Для створення рецептур продукції
та контролю якості продукції група
компаній «Техноком» використовує
власну лабораторію з сучасним
обладнанням
і
кваліфікованим
персоналом.
Основні завдання, які ми вирішуємо:
• цілодобовий контроль сировини
та готової продукції з дотриманням технічних умов на продукцію,
стандартів ISO і ASTM;
• розробка та проєктування нових
продуктів, виготовлення зразків
нової продукції на обладнанні лабораторії.
Наша продукція відповідає вимогам
регламенту ЄС для полімерних матеріалів та виробів, призначених для
контакту з харчовими продуктами.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
РОЗРОБКИ:
• УФ-тести, випробування на тертя,
• вимірювання фізико-механічних
характеристик,
• підбір кольору в системі CIELAB,
• зразки у вигляді видувних плівок,
виливків, профілів

КОНТРОЛЬ
ЯКОСТІ:

• тести MFI, FPV,

• перевірка кольору,
• вологість, насипна щільність,
термостійкість

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

ВИРОБНИЦТВО

СКЛАД

ОФІС

ТОРГОВІ АГЕНТИ

ГЕОГРАФІЯ ПРОДАЖІВ

РОСІЯ

БІЛОРУСЬ
ПОЛЬЩА
НІМЕЧЧИНА
УКРАЇНА

СЛОВЕНІЯ

УГОРЩИНА

КАЗАХСТАН

МОЛДОВА

БОСНІЯ ТА
ГЕРЦЕГОВИНА
ІТАЛІЯ
ІСПАНІЯ
АЗЕРБАЙДЖАН

Східна і Центральна Європа / Азія
ТОВ Техноком
Пр-т Степана Бандери, 6
Бізнес-центр «Почайна-Центр», офіс 607
04073, м. Київ, Україна

Західна Європа /
Балканські країни
Technocom-compounds d.o.o
Люблінська 3А
3000, м. Целє, Словенія

Тел.: +38 (044) 392 02 50 (багатоканальний)

Тел./факс: +386 (03) 425 59 85/69

oﬃce@technocom-masterbatches.com
sales@technocom-masterbatches.com

www.technocom-compounds.com

Виробництво
Вул. Покровська, 1-Б/3
08200, м. Ірпінь,
Україна
irpin@technocommasterbatches.com

technocom@siol.net

Technocom Masterbatch & Compounding

Technocom Masterbatches For Plastics

Technocom
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www.technocom-llc.com

