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Vývojárska odysea – zrod unikátnej 
technológie 

 

• 2006 vznik spoločnosti PR Krajné, s.r.o. 

• 2007 tvorba spracovateľskej linky – východisko   

           „Rozvlákňovací  stroj RS II. vyvinutý Ústavom  

           textilnej techniky, š.p. Bratislava 

• 2009 komplexná linka spracovania zmiešaných textilných 

           odpadov zo starých vozidiel a z opotrebovaných   

           pneumatík (Recyklačný fond, vlastné zdroje) 

• Finálny produkt - nový zvukovo a tepelnoizolačný 

                                 konštrukčný materiál STERED 
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Vývojárska odysea – zrod unikátnej 
technológie 

 

•2010 zvýšenie spracovateľskej kapacity, rekonštrukcia a 

          dostavba areálu (OPŽP, vlastné zdroje) 

•2012 (december) skúšobná prevádzka zariadenia na  

           materiálové zhodnocovanie zmiešaných textilných 

           odpadov a drviny z opotrebovaných pneumatík v 

           rámci projektu „Recyklácia syntetických textílií“ 

•2013 (január) tvorba prvých 35 pracovných miest 

•2013 (30. jún) plánované ukončenie skúšobnej prevádzky 
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Lokalizácia spracovateľskej prevádzky 

 

 

 

 
• Lokalita bola vyberaná so zámerom akceptovateľnej výšky 

  nákladov na logistiku vstupnej suroviny 
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Financovanie a výstupy spracovateľskej prevádzky 

 
• 2009 podpora z Recyklačného fondu v čiastke 1,33 mil. € (50% z 

           celk. nákladov) na zaobstaranie komplexnej linky spracovania 

           STERED, 

 Výstup: - spracovateľská linka pri trojzmennej prevádzke zhodnotí 

                 2000 ton odpadového textilu a 680 ton textilnej drviny 

                 ročne, t.j. 100-tisíc autovrakov, resp. 20-tisíc ton pneumatík 

• 2010 podpora z Operačného programu Životné prostredie v čiastke 

           704-tisíc € (50% z celk. nákladov) na zvýšenie spracovateľskej 

           kapacity, finalizácie výrobkov a 1,67 mil. € (50% z celk. 

           nákladov) na rekonštrukciu a dostavbu areálu, 

 Výstup: - spracovateľská linka po rozšírení kapacity zhodnotí pri 

                 trojzmennej prevádzke 3500 ton odpadového textilu a 1250 

                 ton textilnej drviny ročne 
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Schéma výroby produktu STERED 
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Vstupný materiál 
• Materiál je získavaný ako technologické odstrižky, odrezky 
a nepodarky  pri výrobe nového výrobku z primárneho materiálu, resp. 
hotové kusy kobercov , čalúnenia, poťahov pri rozoberaní vozidla po 
ukončení jeho životnosti.  

- Podielovú zložky môže tvoriť i textilná drvina z recyklácie  

  pneumatík 
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Vlastnosti finálneho produktu  
 

 Nový izolačný a konštrukčný materiál STERED sa vyznačuje: 
 

• viac ako 90 % tvoria syntetické látky 
• materiál má stabilné fyzikálne a mechanické vlastnosti  
• dlhá životnosť 
• je chemicky a mechanicky odolný i pre zaťaženejšie prostredie 
• je vode odolný 
• netoxický, odolný voči plesniam a hlodavcom 
• priateľský k ľudskému organizmu 
• opätovne recyklovateľný 
• zhodnocuje  materiál, ktorého vlastnosti  ( tepelno izolačné,  
  zvukovo izolačné , mechanická pevnosť, stálosť ) sa ani po  
  ukončení životnosti v pôvodnom výrobku nemenia) 
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Certifikát VÚCHV č. 00025/118/1/2012  
„     

 

    Značka STERED je medzinárodne  
    registrovnou ochrannou známkou  
     nového konštrukčného izolačného  
    materiálu, ktorý sa vyrába na báze  
                patentovo chránenej mechanickej   
                  recyklácie syntetických textílií   
                             používaných v automobilovom        

  priemysle. 
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Využitie STERED-u 
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STERED v priemysle 
 

 1. Zvukovohltivé obklady stien 
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STERED v priemysle 

2. Zvukovopohltivé podvesy  
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STERED v priemysle 
3. Zvukovopohltivé interiérové doplnky 
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STERED v priemysle 
4. Zvukovopohltivé paravany 
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STERED v priemysle 

5. Protihlukové kabíny  
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STERED v priemysle 

6. Antivibračné uloženia strojov a antivibračné podlahy  
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STERED v priemysle 

7. Tepelná a vibračná izolácia dynamicky zaťažovaných podláh  
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STERED v dopravnej infraštruktúre 
 

 1. Protihlukové steny 
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STERED v dopravnej infraštruktúre 
2. Protihlukové bariéry 
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STERED v dopravnej infraštruktúre 

3. Antivibračné dosky  
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STERED v dopravnej infraštruktúre 
 4. Absorbéry hluku a vibrácií 
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STERED v dopravnej infraštruktúre 
5. Zvukopohltivé obklady stien 

 

  



 Recyklácia syntetických textílií, Krajné DPIS  

STERED v dome 
 1. Tepelná izolácia podlahy a kročajový útlm (2 v 1) 
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STERED v dome 
 2. Tepelná a zvuková izolácia stien a priečok 
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STERED v dome 
3. Konštrukčný systém priečok 
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STERED v dome 
4. Tepelná izolácia podkrovia a medzikrovových priestorov 

  



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ ! 
 

Ing. Juraj Plesník 
PR Krajné, s.r.o. 

 

mail@kodreta.sk 
00421 905 407 066 
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