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Spoločnosť Polyform, s. r. o., Podolínec vyrába produkty 
z expandovaného polystyrénu (EPS) už od roku 1993. Za tie roky sa 
vďaka svojej orientácii na kvalitu výrobkov i technologickým inováciám 
zaradila medzi lídrov na slovenskom trhu so stavebnými materiálmi. Ako 
jedna z mála spoločností na Slovensku sa venuje aj zhodnocovaniu 
odpadov z EPS.

V ýroba tepelno- a  zvukovoizolač-
ných panelov z  EPS na použitie 
v  stavebnom priemysle prebie-
ha v  hlavnom výrobnom závode, 

ktorého súčasťou je aj skladové a  logistické 
stredisko. Menšia výrobná prevádzka v  cen-
tre Podolínca sa zameriava na výrobu obalov 
a tvaroviek z EPS. Práve tu sa od roku 2009 vy-
rábajú prvky stavebného systému z nenosného 
strateného debnenia z dutých tvárnic z tepel-
noizolačných materiálov VARIANT-HAUS®.

Investície do vyššej kvality
S cieľom zohľadniť prísne kvalitatívne požiadav-
ky na vyrábané produkty investovala v roku 2009 
spoločnosť Polyform, s. r. o., do modernizácie 
hlavného výrobného závodu takmer dva milióny 
eur. Kapacita výrobnej linky sa tak takmer stroj-
násobila. Spoločnosti sa vďaka tejto investícii po-
darilo od spustenia výroby do 1. novembra 2014 
vyrobiť viac ako 3,7 milióna m3 polystyrénu.

Rastúci predaj polystyrénu
V  porovnaní s  rovnakým obdobím minulého 
roka spoločnosť zaznamenala nárast predaja 
tepelno- a  zvukovoizolačných panelov (biele-
ho EPS a sivého polystyrénu) o 12 %. „Za krok 
vpred v uvažovaní smerom k  trvalo udržateľ-
ným riešeniam považujeme rastúci záujem 
zákazníkov o sivý polystyrén, ktorý prináša vy-
nikajúce tepelnoizolačné parametre pri menšej 
hrúbke obvodových stien,“ hovorí Jozef Vaľko, 
konateľ spoločnosti POLYFORM, s. r. o. Ex-
port sa na tržbách spoločnosti Polyform po-
dieľa 15 %. Polystyrén z Podolínca mieri najmä 
na poľský a maďarský trh.

Ekológia na prvom mieste
Od roku 2004 sa spoločnosť venuje aj zhod-
nocovaniu odpadov z EPS, a to nielen v rám-
ci zberu odrezkov a  odpadov pochádzajúcich 
z výroby. Spoločnosť zabezpečuje celý systém 
zhodnocovania vrátane zberu, dopravy, trie-

denia a následnej recyklácie. Drvina z odpadu 
sa vracia späť do výroby, pričom sa zmiešava 
so surovinou, z ktorej sa vyrába plnohodnotný 
polystyrén. 
Neustále udržiavanie a  zvyšovanie úrovne 
systémov manažérstva kvality a  environmen-
tálneho manažérstva patrí k  dlhodobým pri-
oritám spoločnosti. „Kvalitu svojich výrobkov 
a ohľaduplné správanie sa spoločnosti k život-
nému prostrediu vnímame ako svoju konku-
renčnú výhodu, ktorá nám pomáha udržať si 
poprednú pozíciu nielen medzi spracovateľmi, 
ale i  medzi predajcami polystyrénu,“ dodáva 
Jozef Vaľko.
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