Vrednote podjetja
ROTO so inovativnost,
fleksibilnost ter okolju
prijazni izdelki in
proizvodnja.
Naše poslanstvo je
ustvarjati inovativne,
tehnično dovršene,
vrhunsko oblikovane ter
uporabnikom in okolju
prijazne plastične izdelke
in rešitve.
Naša vizija je postati
vodilni proizvajalec
izdelkov po tehnologiji
rotomolding v Evropi,
ki obvladuje celotni
poslovni ciklus polimernih
proizvodov.

ROTO je globalni
proizvajalec in ponudnik
plastičnih izdelkov visoke
kakovosti in uveljavljenih
blagovnih znamk.
Smo slovensko podjetje v
zasebni lasti, že preko 35
let prisotno na tržišču kot
uspešen proizvajalec in
zanesljiv poslovni partner.

Podjetje ROTO

Matično podjetje ima sedež v Sloveniji v Murski Soboti. Roto ima povezana podjetja v šestih
državah, svoje izdelke pa tržimo v več kot dvajsetih državah sveta. V skupini ROTO imamo preko
370 zaposlenih. Družbe beležijo rast letnih prihodkov preko 10-20%, kar je posledica nenehnega
vlaganja v sodobne proizvodne zmogljivosti ter uspešne prodaje na vseh kontinentih.
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Vsak teden dva nova izdelka

V ROTO izvajamo vse faze poslovnega procesa, od razvoja izdelka,
proizvodnje, marketinga in prodaje, distribucije in poprodajnih storitev.
V razvojnem centru zaposlujemo tehnične
strokovnjake, ki nove izdelke sprojektirajo,
pripravijo ustrezne materiale, proizvedejo
prototipe in orodja.

V povprečju proizvedemo 2 nova izdelka na teden.
Od ideje do izdelka potrebujemo le nekaj dni.

3D printer za modele iz peska.

Laboratorij ROTO za testiranje polimerov in
eko produktov.

Letno predelamo 3 kg mio polimerov

ROTO izdeluje plastične izdelke po 5 proizvodnih tehnologijah (rotomolding,
vakumiranje, pihanje, namotavanje in brizganje). Uporabljamo preko 20 različnih
materialov glede na karakteristike proizvoda in tehnologijo predelave.

Dodatno vrednost
izdelkov dosegamo tudi
z vgradnjo komponent.
Tako kupca ne oskrbimo
le s kosom plastike,
ampak s celovito rešitvijo.

Proizvodnja je računalniško
krmiljena in avtomatizirana
ter organizirana v skladu
s standardi kakovosti
ISO 9001 in okoljskim
standardom ISO 14000.

Okolju prijazni izdelki

Proizvodna je organizirana v skladu z okoljskim standardom ISO 14000. Odpadni
material 100% RECIKLIRAMO in uporabimo za proizvodnjo manj zahtevnih izdelkov.

Proizvajamo izdelke, ki
varujejo okolje (lovilci olj,
čistilne naprave, zbirlaniki
deževnice,...)

Uporabljamo preko 20
različnih materialov, ki
jih izberemo glede na
karakteristike proizvoda
in tehnologijo predelave.

70% izdelkov izvozimo

Trženje je organizirano po produktnih vodjih.
Roto izvaža v 52 držav preko distributerjev
po vsem svetu. Preko 70% izdelkov izvozimo
v države EU, ZDA in Afriko.
Proizvajamo preko 4000 različnih izdelkov.
Prodajni program je razdeljen v dve diviziji,
na gotove izdelke z blagovno znamko ROTO
in komponente za INDUSTRIJO za tuje
blagovne znamke.

Predstavimo, dostavimo, vgradimo

Vsako leto predstavimo
nove izdelke na 28 sejmih
po vsej Evropi.

V Sloveniji imamo centralni logistični
center, od koder poteka distribucija
izdelkov h kupcem po celem svetu.
Imamo lastni transportni park in
zagotavljamo “just in time dobavo”na
razdalji do 500 km. Dostava izven Evrope
poteka s kontejnerskim prevozom.

Nudimo tehnično podporo kupcu,
kot na primer svetovanje pri izbiri
izdelka, nadzor pri zakopu, vgradnjo in
servisiranje, izdelavo 3D skic, certifikatov
in vzdrževanje.

Nagrade in priznanja
Smo prejemnik številnih mednarodnih priznanj. Certificirali in patentirali smo številne
inovativne izdelke.

EY family business award 2016

Priznanje
za izjemne
gospodarske
dosežke, 1996
Znak kakovosti v
graditeljstvu, 2009
in 2010

Sponzor slovenske
kajakaške zveze

