Вашият партньор от идеята до крайния продукт
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От 1998 г. Аектра Пластикс се специализира в дистрибуцията на висококачествени инженерни полимери
на гранули от водещи производители. Нашият квалифициран екип ви предлага подкрепа на всички
етапи – те са с вас от първоначалната идея до подготовката на продукт за масово или специфично
производство. Компанията ни се отличава с десетилетия опит в посрещане на нуждите на клиентите
си на локално ниво, предлагайки собствени складове, логистика и добре оборудвана лаборатория.
Аектра Пластикс е част от групата Хроматка, утвърден дистрибутор, опериращ на Европейския пазар
за полимери.
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Надежден партньор
в развойната дейност

Ние ще Ви помогнем при
осъществяването,
изчисляване
на разходите и производството
на Вашите идеи. Кои полимери,
стандарти
и
методи
на
производство отговарят на Вашите
специфични изисквания, какви
ценови фактори влияят и как
могат да бъдат оптимизирани
разходите? Това са въпроси, с които
може да се обърнете към нас за
професионален съвет и подкрепа.
Направете Аектра Пластикс част
от вашата развойна дейност и се
възползвайте от опитa на нашите
експерти. Ние познаваме света на
полимерите и сме подходящия за
Вас партньор.
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ХРОМАТКА ГРУП е една от водещите групи за дистрибуция на Европейския пазар за полимери.
Със собствени брандове и силни партньори на локално ниво, Групата има широко портфолио с
международна ориентация и отлична техническа експертиза. Нашите висококвалифицираните
експерти са винаги близо до вас в 10 страни и активно съветват клиентите си за намиране на найдоброто решение за техните проблеми. Нашето портфолио се допълва със собствените компаунди
под наименованието SAX® Polymers.
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