
ČESKÁ  VERZE

Společná budoucnost, 
kvalita zajištěna.

Kontakt mezi oběma firmami existoval již řadu let a 
v důsledku nárůstu aktivit společnosti CITO v oblas-
ti materiálů pro výrobu výsekových forem a díky celo-
světové distribuční síti vystupovaly společné cíle stále 
jasněji, takže dnešní partnerství je toho jen logickým 
důsledkem. Firma POLYMX se v posledních letech 
vypracovala ve špičkového výrobce kvalitního vyha-
zovacího materiálu pro rotační i ploché formy. Společ-
nost CITO je ve svém oboru známá jako mimořádně 
inovativní podnik. 

Již desítky let doprovází tuto firmu z Franků pověst 
světové jedničky na poli rylovací a výsekové techni-
ky. Výrobky firmy POLYMX jsou u předních podni-

ků zabývajících se zpracováním kartonu a vlnité lepen-
ky oceňovány pro svoji špičkovou kvalitu. Spojením 
firem se tak otevírají nové možnosti pro další optima-
lizaci výrobních procesů v rámci výroby obalů. CITO 
jasně deklaruje, že podnik POLYMX bude nezávislý a 
že jeho výrobní haly v Nizozemí se budou postupně 
rozšiřovat, aby se značně zvýšily jeho výrobní kapa-
city. V prvních měsících roku 2017 stoupl odbyt firmy 
POLYMX již o cca 35 %. 

Společně tak vzniká silné partnerství, ze kterého bude 
profitovat celý průmysl. Již řadu let sází CITO na ino-
vativní výzkumnou práci, oblast výzkumu a vývoje má 
ve společnosti důležitou roli. Zhruba 10 % obratu se 

Po intenzivních strategických jednáních bylo zpečetěno partnerství mezi 
nizozemskou firmou PolyMX bv a německou společností CITO-SYSTEM 
GmbH. CITO vstupuje jako partner do úspěšného podniku.
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reinvestuje v této oblasti. Jedinečné vybavení labora-
toře pro výzkum a řízení jakosti v městečku Schwaig 
bei Nürnberg a nově otevřené technologické centrum 
DFG CENTER umožňují věnovat se vývoji orientova-
nému na praxi. 

Jürgen Mariën, ředitel koncernu CITO: „Máme celou 
řadu nápadů ohledně optimalizace procesu výseku a 
vyhazovací materiál v nich hraje ústřední roli. Jsem 
velice šťastný, že se nám podařilo uzavřít partnerství s 
firmou POLYMX, neboť tím získáváme možnost rea-
lizovat naše nápady spolu s výrobcem.“ Vyhazovací 
materiály mají rozhodující vliv na produktivitu rotač-
ního a plochého výseku. Dosud prakticky neexistova-
ly výrobky, které by byly vyvinuty speciálně pro tento 
proces. Na jejich výrobu se v praxi většinou používal 
„odpad“ z ostatních průmyslových odvětví. 

Každému odborníkovi je přitom již dnes jasné, že u 
těchto dvou technologických procesů jsou naprosto 
odlišné fyzikální podmínky. Oliver Kellermann, ředitel 
výzkumu a vývoje ve společnosti CITO, k tomu dodá-
vá: „V naší analýze jsme dnes již hodně pokročili. Je 
skvělé, když teď můžeme spolupracovat s naším part-
nerem POLYMX.“

Partnerstvím mezi firmami POLYMX a CITO vzniká 
perfektní situace, ze které těží obě firmy. Oba part-
neři přinášejí své know-how, avšak skutečnými vítězi 
jsou zpracovatelé kartonu a vlnité lepenky, kteří získá-
vají nového silného partnera, který jim pomůže opti-
malizovat jejich procesy. 

Cees van Golverdingen, ředitel společnosti POLYMX:  
„Díky celosvětové distribuční síti společnosti CITO se 
bude moci POLYMX opět zaměřit na výrobu poly-
uretanových výrobků vysoké kvality. To společnosti 
POLYMX zajistí úspěch i jeho pokračování. V budouc-
nosti se budeme soustředit na vylepšování našich stá-
vajících výrobků a na inovace, které přinesou výseko-
vému průmyslu přidanou hodnotu jakož i další synergie 
plynoucí z této spolupráce.“

Firmy POLYMX a CITO bude v budoucnu spojovat 
stejné moto: „partner for success“.

Jürgen Mariën


