
PECES TÈCNIQUES DE PLÀSTIC D’ALTA QUALITAT



Un proveïdor de confiança

PLASTECCA és una empresa familiar
especialitzada en injecció de peces tècniques de
plàstic fundada el 1990.

La nostra missió és oferir als nostres clients un
servei complet per al desenvolupament de nous
productes aportant valor a la seva cadena de
subministres.

El compromís de PLASTECCA amb la millora
contínua, l’objectiu zero defecte i el treball en
equip ens permet treballar per als sectors del
mercat amb els estàndards i requeriments més
exigents.

PLASTECCA està sempre oberta a nous reptes.
Invertim en nous equips el 10% de la facturació.
En constant comunicació amb els nostres clients i
basats en una política de transparència total,
PLASTECCA és una empresa pro-activa en la
recerca de les millors solucions per als seus clients.

GRÀCIES ALS ESTRICTES ESTÀNDARDS DE
QUALITAT, TRANSPERÈNCIA DE COSTOS, SUPORT
TÈCNIC I PLAÇOS D’ENTREGA A TEMPS ENS
CONVERTIM EN UN PARTNER DE CONFIANÇA.

PER ESTABLIR UNA RELACIÓ 
ESTRATÈGICA  A LLARG 
TERMINI.

Presentació



Solucions integrals

La nostra planta disposa actualment de
1150m2.

PLASTECCA compta amb tecnologia
capdavantera en constant renovació
amb un alt nivell d’automatització.

La nostra maquinaria cobreix
actualment el tonatge de 35t a 250t.

Estem equipats amb instalꞏlacions
capacitades i d’última tecnologia en
equips automatitzats de perifèrics
(reguladors de temperatura, molins a
peu de màquina, càmeres
d’humidificació, forn per estabilitzar
peces) i robots.

Així mateix disposem de l’estructura
necessària per a treballar els materials
més tècnics del mercat. La nostra
planta està proveïda d’un equip central
de deshumidificació amb recipients
independents de control de la
temperatura i d’un sistema de transport
per buit totalment automatitzat.

A PLASTECCA garantim un procés
continu altament estable.

Tecnologia



Plàstic d’última generació al seu abast

PLASTECCA treballa amb els
termoplàstics més innovadors
modificats amb tot tipus d’aditius per
millorar les seves propietats
mecàniques, físiques i/o químiques.

Acostem l’alta enginyeria als
nostres clients per proporcionar-los
el material que els permeti obtenir
òptimes prestacions.

En constant formació pel que fa als
nous desenvolupaments en
solucions de termoplàstics,
PLASTECCA és capaç de
recomanar als seus clients la millor
opció en un ampli rang de sectors
des del de l’automoció fins al mèdic.

Materials



Servei complert en un sol interlocutor

Els nostre servei global ens
permet oferir un servei
complet de subministres.

Treballem colze a colze amb
els nostres clients per
optimitzar costos tant
d’inversió com de producció.

Garantim una ràpida
resposta als nostres clients i
estem altament compromesos
amb l’entrega a temps,
oferint estocs de seguretat si
el client així ho requereix.

A PLASTECCA garantim la
traçabilitat dels nostres
productes.

Servei

Logística

(1) A Espanya així com en els països
Low Cost.

(2) També treballem sobre-injecció
metall-plàstic, plàstic-plàstic, textil-
plàstic.

(3) Acabats cromats, decoració
(serigrafia, tampografia, termogravat,
gravat làser, etc.), ultrasons,
esterilització.

Personalització
del packaging

MuntatgePersonalització
dels articles(3)

Pre-series i 
prototipatge

Gestió de la compra de 
components

Producció en 
sèrie (2)

Control de qualitat

Disseny i producció de 
motlles(1)

Optimització i 
desenvolupament del 

producte

Assessorament en 
disseny i materials



Adaptats a les necessitats del client

Exemples

Peces d’aspecte Peces funcionals

Sobre-injeccióPeces tècniquesPeces amb requeriments especials



Un partner global

Sectors Mercats



Apostem pel futur

El nostre background tècnic de més de 25 anys
d’experiència en el sector sumat a la nostra
política de formació contínua és la màxima
garantia de qualitat.

Els nostres “core value” son la traçabilitat seguint
l’estàndard FIFO, la formació i un estricte control
de qualitat. Familiaritzats amb els estàndards dels
sectors per als que treballem, podem oferir controls
de producció amb PPAP, reports 8D, AMFE’s...

Estem certificats segons els estàndards de qualitat
ISO 9001 des del 2001.

En un entorn verd, proper als espais de Parc
Natural de la Garrotxa, apostem per la protecció
del medi ambient i del nostre entorn social. Per
això hem obtingut també el certificat d’àmbit
europeu LEADER+ per una bona implantació
d’accions a nivell econòmic, mediambiental i social.

Ens hem adherit a SEDEX (Ethical Data Exchange)
per al control i la protecció de la transparència
empresarial.

Qualitat i medi ambient



Els nostres clients, la nostra millor garantia

Referències



Contacte
PLASTECCA

Plàstic Tècnic de Catalunya, S.L.
www.plastecca.com

Tel. +34 972 29 30 21
Fax +34 972 29 03 89
info@plastecca.com

Pol. Ind. Poliger Sur Sector II
E-17854 Sant Jaume de Llierca

Girona (España)

https://www.google.com/maps/dir/42.218
0983,2.5829685/42.217966,2.582989/@
42.21815,2.5808013,17z


