
WELCOME TO 
OUR WORLD OF 
MULTIPLE GREYS



I VÅR VÄRLD ÄR SAKER OCH TING 
INTE BARA SVART ELLER VITT
Att behöva välja kan ibland kännas svårt. Att välja 

miljövänligt, estetiskt, hållbart och samtidigt pris-

medvetet är ännu svårare. Men ibland kan det vara 

riktigt lätt att välja rätt. Som med REZYcom – vårt 

kundanpassade, miljövänliga material baserat på 

helt eller delvis återvunnen plastråvara. En fantas-

tisk möjlighet att göra ett unikt intryck med min-

imalt ekologiskt fotavtryck. Utan att kompromissa 

med varken kvalitet eller hållbarhet. Det är något 

vi verkligen är stolta över och kan skriva under på.  

I svart på vitt, och nyanser av mörkgrått. 





SVANENMÄRKTA 
STOLEN CAPISCO FRÅN HÅG

Noga utvalda råvarukällor och hög kompetens 
vid tillverkning möjliggör certifieringar. 



KUNDSTYRDA FÄRGNYANSER
Rätt val av råmaterial och lång erfarenhet 
av infärgning ger oss möjlighet att erbjuda 
flera nyanser av svart och grått, enligt 
kundens önskemål. 
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HÖG MEKANISK PRESTANDA
Valmöjligheterna av förstärkningsmedel 
är många och olika val ger en plastdetalj 
olika mekaniska egenskaper. Vår erfarenhet 
och kompetens hjälper oss välja rätt vilket 
resulterar i en kvalitet i nivå med material 
baserat på nyvara.

OPTIMAL LIVSLÄNGD
Solens strålar, starka rengöringsmedel 
eller hög omgivande temperatur kan 
förkorta en plastdetaljs livslängd avsevärt. 
Rätt kombination av additiver möjliggör 
dock att livslängden kan optimeras.

STYRKOR MED REZYCOM



REZYcom – vårt kundanpassade 
program av hållbara material för 

en hållbar framtid”





KVALITET IN – KVALITET UT
På Rondo Plast väljer vi våra leverantörer 
av återvunnen plast med största omsorg. 
Vi utvärderar och följer upp källorna 
kontinuerligt, då vi är ytterst noga med 
kvaliteten. Vi vet att det krävs kvalitets- 
råvaror för att kunna producera och 
leverera kvalitetsprodukter. 
Något vi gör. Because we can. 

Kontakta oss gärna på:
rondo@rondoplast.se  •  www.rondoplast.se

LÅNG ERFARENHET AV 
HÅLLBAR PLAST
Rondo Plast producerar och levererar 
högkvalitativa, hållbara compounds av 
återvunnen plast för både formsprutning 
och extrudering. Utöver det kundanpassade 
materialprogrammet REZYcom finns även 
REPRO – vårt standardsortiment i svart av 
återvunnet plast-material. Som en del av 
Polykemi Group, med huvudkontor i Ystad, 
har vi över 50 års erfarenhet av compoundering 
och är representerade på tre kontinenter.



GOOD FOR OUR 
FUTURE,

A RELIEF FOR 
THE OCEAN



WHERE RECYCLED 
PLASTICS ARE 
OUR DEVOTION


