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 Spoločnosť Puren
- založená v roku 1968 Hansom 
Bommerom
- približne 300 zamestnancov 
(v Nemecku/EÚ)
- obrat 94 miliónov Eur (2015)

 Oblasti produkcie
- Vysoko účinné izolačné 
a konštrukčné materiály pre 
energeticky efektívne výstavby 
a priemyselné riešenia
- Výmenníky tepla & CHP 
(kombinovaná výroba tepla a energie)
- Využitie zvyšných materiálov
- Akustické systémy

49 rokov puren
 podnikateľská skupina strednej veľkosti
 inovatívna, orientovaná na techniku a životné prostredie



Oblasti obchodnej činnosti

Výstavba

Vysoko účinné
izolačné materiály 
pre

-šikmé strechy

-ploché strechy

-fasády

-podlahy

Priemysel

Stavebné 
materiály pre 

-stavbu vozidiel 

-okná 

-dvere

-stavebné prvky

Modelovanie

Low / High Temp

ŽP
PUR-Recycling

Chemikálie 
a prostriedky 
absorbujúce ropu

Solárne izolačné 
systémy

Výmenníky tepla 
odpadových plynov

Akustika

Zvukové systémy

Neviditeľné plošné 
reproduktory

Zosilňovače



Oblasti kompetencií: PURe technology!

 viac ako 100 rôznych receptúr určuje vlastnosti produktov, ako 
sú izolačná hodnota, hmotnosť, stabilita, tepelná odolnosť, triedy 
požiaru atď.
 výrobky s krycími vrstvami od spoločnosti Puren nesmú byť 
použité ako tepelná izolácia na exteriérové časti

Ingotová pena Izolačné látky s 
flexibilnými krycími 

vrstvami

Funkčný materiál 
purenit



Prírodná izolácia vďaka puren®

Odolný voči
plesniam

Vhodný pre
alergikov Bez pesticídov Odolný voči

vlhkosti

Optimálna
ochrana proti
vysokým teplotám

Ekologický
Jednoduchý na 
spracovanie

Optimálna
ochrana proti
mrazom

Recyklovateľný
Maximálna
úspora energie



Odborníci vo svete výstavby

napr. šikmá strecha napr. plochá strecha napr. tepelno-izolačný 
exteriérový systém

napr. kovová strecha napr. odvetrávacie fasády

Vysoko účinné izolačné materiály

Bežný pasívny 
dom ✓



Odborníci na funkčné materiály pre priemysel 
a stavebníctvo

napr. sendvičové panely napr. chladiarenské vozidlá napr. koľajové vozidlá

napr. rámy okien a dverí napr. skrine s rolovacími 
dverami

kryogénna pena na báze 
skvapalneného zemného plynu



Základná kompetencia technológie PU-Up-Cycling
 uzavretý kolobeh zdrojov u Puren

Izolácia budov
s polyuretánomVýroba z 

polyuretánových
izolačných dosiek

Výrobné zvyšky

Spätné 
odbúravanie
(voliteľné)



Purenit: ekonomický a unvierzálny funkčný 
materiál pre stavebné prvky



Poslanie

 Získavanie zákazníkov, spolupráce a distribučných partnerov v oblastiach

 stavebných prvkov

 dverí/okien 

 sendvičových panelov, sklolaminátového spracovania ...

 mobilného bývania

 Vývoj nových inovatívnych polyuretánových výrobkov.

 Vývoj inovatívnych riešení pre PIR izolácie v sektore stavebníctva.

 Získavanie kontaktov na plánovačov, vývozcov a investorov.

 Ponuka technickej servisnej služby, ako napr. školení v oblasti energeticky 

efektívnych stavieb s inovatívnymi PIR izolačnými systémami.



Kontakt

Thorsten Speckmann 
Export Director CEE 

Tó Park utca 3 
HU-2045 Törökbálint 

Mobil: +36 (06) 30 566 3007 
Tel: +36 2 392 0856 
E-Mail thorsten.speckmann@puren.com

Miroslav Vala 
Obchodní zástupce 

Mobil: +420 602 795 107 
Tel: +420 567 563 505 
Fax: +420 567 210 725 
E-Mail: 
miroslav.vala@puren.com

22.-23. November – Sympózia Strechy 2017 
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Ďakujem za vašu pozornosť!
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