Partenerul tău de la idee până la produs
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Începând cu anul 1998, Aectra Plastics s-a specializat în distribuția de granule de mase plastice tehnice de
înaltă calitate de la furnizori de renume. Echipa noastră calificată vă oferă servicii complete – sunt acolo
pentru Dvs., de la ideea inițială pâna la momentul în care produsul este gata pentru producția la scară largă.
Compania noastră cu capital privat excelează prin zeci de ani de experiență și vine în întâmpinarea nevoilor
clienților săi la nivel local prin depozitele sale, logistică și laboratorul bine echipat. Aectra Plastics face parte
din Grupul Hromatka, un grup de distribuție consacrat ce deservește piața europeană de polimeri.
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O echipă puternică
ca partener de dezvoltare

O idee bună ridică, de asemenea, o
mulțime de întrebări și suntem acolo
pentru a vă ajuta atunci când vine
vorba de evaluarea fezabilității, a
costurilor și a producției. Care polimer
îndeplinește cerințele speciale ale unei
anumite aplicații, ce standarde trebuie
să fie luate în considerare, ce factori
de cost inutili există și ce metodă de
procesare este cea mai potrivită?
Faceți Aectra Plastics, un expert
important în domeniul polimerilor,
parte din procesul Dvs. de dezvoltare a
produsului și beneficiați de experiența
vastă pe care o oferă tehnicienii
noștri. Cunoaștem drumul în lumea
polimerilor ca nimeni altul - suntem
partenerul potrivit pentru Dvs.
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HROMATKA GROUP este unul din grupurile principale de distribuție de pe piața europeană a
materialelor plastice. Cu brandurile noastre locale și parteneri puternici, HROMATKA GROUP are un
portofoliu extins, cu o orientare internațională și o expertiză tehnică excelentă. Experții locali cu înaltă
calificare sunt activi în 11 țări și sfătuiesc clienții pentru a le oferii soluții la problemele lor. Programul
este completat de compoundurile proprii ale grupului, care sunt fabricate în două fabrici sub marca
SAX® Polymers.
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