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A Pro-Form Kft. magyar magántulajdonban lévő cégként több mint 30 éves 
múltra tekint vissza a hőre lágyuló műanyag-feldolgozás terén. Tevékenysé-
gét vákuumformázással kezdte, de a vevői igények és a belülről fakadó örö-
kös fejlődési szándék eredményeképpen ma már több műanyag-feldolgozó 
alaptechnológiával rendelkezve piacvezető céghez méltó komplex szolgál-
tatást nyújt. A Kft. fő tevékenysége a csomagolástechnikai gyártás, de a 
designtervezéstől a logisztikán át mindent elintézhet egy tető alatt.

Pro-Form Ltd. is a firm in Hungarian private ownership, which looks back 
more than 30 years in the area of processing thermoplastic polymers. Its  
activity was started with vacuum forming, due to the demand of costumers 
and the eternal improving intention coming from inside resulted having many 
thermoplastic processing technologies, provides complex service as a market 
leader. The main activity of the company is the production of packaging tech-
nology, but from designing, through the logistics everything can be arranged 
within one roof.

Pro Form ist ein ungarisches Privatunternehmen, das seit über 30 Jahren auf 
die thermoplastische Kunststoffverarbeitung spezialisiert ist. Begonnen haben 
wir mit hochwertiger Vakuumformung, aber durch die kontinuierliche An-
passung an die Kundenwünsche und eine stetige Weiterentwicklung bieten 
wir heute ein breites Spektrum erstklassiger und komplexer Dienstleistungen. 
Vom Design bis zur Logistik finden unsere Kunden umfassenden Service unter 
einem Dach.
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1034 Budapest
Beszterce u.6. III.em.8.
Tel.: + (1) 240 0810 
E-mail: offi ce@koelnmesse-monart.hu
www.koelnmesse-monart.hu

A                     Reklámiroda Kft. 
2006. óta a Pro-Form Kft. 
nemzetközi kiállítási 
megjelenéseinek tervezője 
és kivitelezője.

A                     Reklámiroda Kft. A                     Reklámiroda Kft. A                     Reklámiroda Kft. 

Alkalmas és  
műanyagszerű 

Európa-szerte ismert vállalatunk húzó ágazata az 
édesipari, egyszer használatos csomagolóeszközök 
gyártása, de portfóliónkban jelentős hangsúllyal 
megjelennek az egyéb iparágakban felhasznált és 
préslég- és vákuumformázott termékek is, amelyek 
műszaki területeken, legtöbb esetben beépülő al-
katrészként kerülnek felhasználásra.

A Pro-Form Kft. szakemberei egyedi csoma-
golás- és termékfejlesztési igény esetén Önnel 
együttműködve a tervezés stádiumától részt vesz-
nek a termék kifejlesztésében. Így lesz a megszülető 
termék “alkalmas és műanyagszerű”. 

Komplex szolgáltatást nyújtunk partnereinknek!

Suitable and  
appropriate  
plastic design 

The key sector of our company, which is known 
across Europe, is the production of single use 
confectionary packaging solutions, but in our 
portfolio, with significant focus, the pressure- and 
vacuum formed products, which are used in other 
industry, are also published, and these products 
are mostly built-in parts in any technical areas.

The specialists of Pro-Form Ltd., in case of indivi-
dual packaging and product improving demand, 
takes part from designing stadium in the develop-
ment of a product in collaboration with you.

This is how the new product will be „suitable and 
well designed“.

We provide complex service to our partners.

Individuelle  
Lösungen -  
passend und perfekt

Unsere Kernkompetenz ist die Verpackungstech-
nik. Speziell für die Herstellung von Einwegver- 
packungen für Süßwaren sind wir in ganz Europa 
bekannt. Aber auch für viele weitere Branchen 
können wir maßgefertigte Produkte liefern, wie  
z. B. Bauteile für die Fahrzeug- oder Beleuchtungs-
technik. Grundsätzlich fertigen wir mit druckluft- 
und vakuumformenden Verfahren 

Für Kunden, die ein neues Produkt entwickeln 
oder eine Spezialverpackung benötigen, können 
unsere Spezialisten umfassende Unterstützung 
bieten – von der Planung und Entwicklung bis 
zur Serienreife. Mit unseren komplexen Dienst-
leistungen wird das neue Produkt „passend und 
perfekt“ individuell auf die gewünschten Anforde-
rungen abgestimmt.
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Préslégformázás –  
Meghatározó az  
iparágban  

Világszínvonalú préslégformázó technológiánk 
segítségével a kis- és nagysorozatok esetében is 
gazdaságosan, rövid átfutási idővel, nagy terme-
lékenységgel és kitűnő minőségben gyártunk egy-
szer használatos csomagolóeszközöket általános 
élelmiszeripari célokra, széles típus- és méretvá-
lasztékban.

Kínálatunkban a személyre szabott fejlesztéseken 
túl megtalálható a standard tégely és doboz vá- 
lasztékunk, amelynek elemeit úgy állítottunk  
össze, hogy azok a lehető legtöbb felmerülő piaci 
igénynek megfeleljenek.

Pressureforming – 
significant in the 
industry 

With the help of our world class pressure forming 
technology, in the case of small and big series, we 
produce economically, with short lead time and 
huge productivity single use packaging products 
for general purpose for food industry, with wide 
type and size varieties.

Beyond our individual selections, can be found 
standard pot and box assortment, which ele-
ments were composed to satisfy every emerging 
market demand.

Druckluftformung 
auf höchstem  
Niveau

Wir verfügen über Druckluftformungsverfahren, 
die höchsten internationalen Standards entspre-
chen. Einweg-Verpackungsmaterial für die allge-
meine Lebensmittelindustrie stellen wir damit 
sehr wirtschaftlich und in kurzen Durchlaufzeiten 
her. Die verschiedensten Arten und Größen sind 
realisierbar. Selbst mittelgroße und kleine Serien 
können wir rentabel in ausgezeichneter Qualität 
herstellen.

Neben der individuellen Produktentwicklung,  
bieten wir ein eigenes Karton- und Tiegelsorti-
ment. Es ist hinsichtlich Qualität, Design und 
Funktionalität so aufgestellt, dass es zahlreiche 
Marktanforderungen abdeckt.
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Vákuumformázás – 
kiemelkedő  
tapasztalat  

Vákuumformázás a legnagyobb múltra vissza-
tekintő, a Pro-Form Kft. induló tevékenysége. Gép-
parkunk, kiegészítő és megmunkáló berendezé-
seink sokféleségéből és technikai paramétereiből 
adódóan képesek vagyunk a legbonyolultabb  
formákat esztétikus megjelenés mellett előállítani,  
a legösszetettebb feladatokat a műszaki tartalmat  
és a funkcionalitást szem előtt tartva megoldani. 

Az így elkészült termékeink az élet szinte minden  
területén megtalálhatók és kiemelkedően telje-
sítenek.

Vacuum forming – 
outstanding  
experience 

Vacuum forming is the greatest history of Pro-
Form Ltd, was the starting activity of the compa-
ny. Due to the diversity and technical parameters 
of our machine stock, auxiliary and processing 
equipments, we are able to manufacture the har-
dest shapes with aesthetic outfit, and solve the 
most complex tasks with bearing in mind of its 
technical content and function.

Due to this our products can be found in almost 
any field of our life and perform in an outstanding 
way.

Herausragende  
Erfahrung bei  
Vakuumformung 

Die Vakuumformung beherrschen wir seit der  
Unternehmensgründung. Aufgrund unseres hoch- 
wertigen und vielseitigen Maschinenparks sowie 
entsprechender zusätzlicher Bearbeitungsmaschi-
nen, können wir komplexeste Formen in erstklas-
siger Gestaltung und Funktion realisieren. Unsere 
vakuumgeformten Produkte lassen sich fast in  
allen Bereichen des Lebens einsetzen, und über-
zeugen durch eine herausragende Qualität.

visitenkarte
business card
90 mm x 55 mm

Plasticolor
2330 Dunaharaszti, Fő út 272.
Tel./Fax: (06-24) 536-215
Mobil: (06-30) 954-2890
E-mail: info@plasticolor.hu
www.plasticolor.hu

Mesterkeverékeinket PE, PP, PS, PA, ABS és SAN alapanyagokhoz gyártjuk

● standard és különleges színek
● kiváló minőség
● rövid gyártási határidő
● kedvező ár
● közel 15.000 színkombináció
● vállaljuk új színek beállítását is

Műanyag hengerek és dobozok gyártása

H-2243 Kóka
Nagykátai u. 8. 
Tel.: +36-30-996-7957 
 +36-30-350-7540 (english) 

WWW.MUANYAGHENGER.HU
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Innováció –  
komplex kiszolgálás 
 
Egyik fő törekvésünk, hogy cégünk a hőre lágyu-
ló műanyag feldolgozási alaptechnológiái mellett 
fontos támogató tevékenységekkel tegye teljessé 
a vevőinek nyújtandó szolgáltatásait.

Ennek érdekében egy több mérnök kollégából 
álló termékfejlesztő és szerszámtervező csoportot, 
valamint egy jól felszerelt szerszámkészítő üze-
met hoztunk létre. Termék- és szerszámfejlesztő 
részlegünk háromdimenziós tervezéssel, a fejlesz-
tés során folyamatos technikai konzultációval és 
számítógép-vezérelt CNC szerszámkészítéssel tá-
mogatja megrendelőink elképzeléseit.

A termékek alapanyagául szolgáló műanyag fóliát 
vagy lemezt saját szélesrésű extrudereink segítsé- 
gével állítjuk elő a költséghatékonyság és ver- 
senyképesség jegyében.

Logisztikánk képzett szakemberekkel, legmoder-
nebb technikai eszközökkel kezeli és ellenőrzi a 
raktárkészleteket, ezáltal biztosítja a határidőre 
történő kiszállítást.

A különleges igényekre egyénileg tudunk reagálni!

Innovation –  
complex service
 
One of our main aspiration is that our company, 
next to the main thermoplastic forming activities, 
wants to complete its service with innovation.

In order to this, we created a group which invol-
ves engineer colleagues, and a well equipped tool 
making manufactory. Our product and tool deve-
loping department, supports our costumers con-
cept with three-dimensional designing and with 
technical consultation and tool making with CNC 
machine which is computer controlled.

The materials of our products, which are plastic 
foil or sheet, are produced with our extrusion lines 
equipped by wide slit dies in order to be compe-
titive.

In our logistics qualified specialists with up-to-
date technical equipments control and check our 
stocks and ensure to deliver for deadline.

For special demands we can react individually.

Innovationen und 
umfassender Service
 
Unsere Dienstleistungen auf dem Gebiet der ther-
moplastischen Kunststoffverarbeitung ergänzen 
wir mit wichtigen Zusatzleistungen, die Komplett-
service aus einer Hand ermöglichen.

In der Produktentwicklung befassen sich erfah-
rene Ingenieure in enger Zusammenarbeit mit 
den Kunden mit der Gestaltung innovativer Neu-
heiten. Für die Herstellung verfügen wir sowohl 
über eine  eigene Werkzeugplanung als auch über 
einen eigenen Werkzeugbau. Moderne 3D-Kon-
struktionstools und CNC-gesteuerte Maschinen 
gewährleisten die Anfertigung von Präzisions-
werkzeugen und legen die Grundlage für qualita-
tiv hochwertige Produkte.

Für die wirtschaftliche, sichere und unabhängige 
Grundstoffversorgung der Formungsmaschinen 
stellen wir die erforderlichen Kunststofffolien und 
-platten selbst her. Dafür stehen zwei moderne 
Schlitzextruder zur Verfügung. Darüber hinaus 
stellen die Fachkräfte und die ausgefeilte Technik 
in der Logistik eine effiziente Lagerhaltung sowie 
eine zuverlässige und pünktliche Kundenbeliefe-
rung sicher.



„We have been successfully trading 
for over 30 years 

worldwide but guided by 
the principles of Swiss quality.“

EXPERIENCED, COMMITTED, PROFESSIONAL

„MBT Polymers Hungary 
has been a reliable supplier 

of polymers and secondary polymer 
products since 1995, as well as, Romcolor 

Masterbatches since 2005.“

www.mbtpolymers.hu

H 2083 Solymár, Várhegy utca 1.A.2/2.
Tel.: 00 36 30 3430 936
Fax: 00 36 30 2422633

e-mail: office@mbtpolymers.hu

www.mbbarter.ch

Fenntarthatóság –  
Haladó gondolkodás 
 
Üzleti tevékenységünk során kiemelt küldetésünknek érezzük a hozzánk méltó nagyságú társa-
dalmi- és ökológiai felelősségvállalást.

Saját gyártási hulladékainkat szelektíven kezeljük, a lehetőségeinkhez mérten újra feldolgozzuk, 
ezáltal tudatosan csökkentjük a környezet terhelését.

Innovatív, Európán átívelő projektekben veszünk részt, a biológiai úton lebomló műanyagok 
ipari méretű feldolgozhatóságát és alkalmazhatóságát vizsgálva, elősegítve ezzel a jövőben 
kulcs-fontosságúvá váló természetes alapú műanyagok térhódítását.

Segítő kapcsolatot ápolunk több közép- és felsőfokú oktatási intézménnyel. Így segítjük a  
fiatalokat a szakmai tudás megszerzésében és az arra érdemesek alkalmazásával a munka  
világában is lehetőséget nyújtunk nekik az érvényesüléshez.

Sustainablity –  
forward-thinking approach
 
In our business activity, we feel to be our mission the liability for society and ecology.

Our produced waste are handled in selective way, reproduce as our opportunities allows,  
thereby we can reduce consciously the load of environment.

We take part in innovative projects in which Europe is involved, examining the productivity 
and application of plastics which degrade in biological way, helping the expansion of bio-based 
plastics which will have key importance in the future.

We maintain more helping relationship with higher education institutions. This is how we help 
the youngsters in the acquisition of professional knowledge, and employment of those who 
deserve it, so new opportunities are offered for their success.

Nachhaltigkeit – Fortschrittlichkeit!
 
Die Übernahme von sozialer und ökologischer Verantwortung entsprechend unserer Möglich-
keiten ist bei uns selbstverständlich. Abfälle und Reststoffe werden nach Materialarten getrennt 
gesammelt; das erleichtert die Wiederverwertung und senkt so die Umweltbelastung.

Wir nehmen außerdem Teil an einer europaweiten Initiative, die sich mit Forschungen zur  
industriellen Verarbeitung und der Leistungsfähigkeit von biologisch abbaubaren Kunststoffen 
befasst. Auf diese Weise unterstützen wir die Kampagne für die Zukunftsfähigkeit natürlicher 
Kunststoffe.

Darüber hinaus kooperieren wir mit mehreren Hochschulen und Universitäten. Dadurch helfen 
wir den Jugendlichen, berufliche Kenntnisse zu sammeln. Für die besten Studenten bieten wir 
auch die Möglichkeit, bei uns zu arbeiten.



NEW GN 800 Form/Cut/Stack model
The latest addition to our line of GN Thermoformers
offering movable top and bottom platens. w w w . g n c a n a d a . c o m

Thermoforming EquipmentThermoforming EquipmentThermoforming Equipment

• Forming 150mm above and below sheet line
• High effi ciency heaters
• Clamping force of 75 tons in form and cut stations
• In-mould-cut capability
• Various stacking systems
• Multi-purpose thermoformer for food, medical,
 industrial and other special applications
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Pro-Form Ltd. 
Headquarter:  
Teve utca 60. H-1139 Budapest, Hungary 

Production site and mailing address:   
Ady Endre utca 2. H-2233 Ecser, Hungary 
Telefon: + 36 1 339 68 41 
Fax: +36 1 330 53 01 
E-mail: info@pro-form.hu 
Web: www.pro-form.hu

VAT number: 10671203-2-41 
EU VAT number: HU10671203 
Corporate registration number: 01-09-161573

SALE OF STANDARD ASSORTMENT

Ady Endre utca 2. H-2233 Ecser, Hungary,  
or please contact our sales team:

Kurucsai Zsolt 
Sales manager 
kurucsai.zsolt@pro-form.hu 
+36 20 319 07 33

Szakácsné Rim Mária 
Sales colleague 
szakacsne@pro-form.hu 
+36 20 464 21 26

DEVELOP OF CUSTOM PRODUCTS

Edelstein Péter 
Project manager 
p.edelstein@pro-form.hu 
+36 20 264 18 17

Nagy Attila 
Project manager 
nagy.attila@pro-form.hu 
+36 20 555 28 30

Tölgyesy Zsolt 
Project manager 
zsolt.tolgyesy@pro-form.hu 
+36 20 962 27 80


