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A Policomplex em Espanha e Portugal representa a empresa italiana Franceschetti,
especialista em Termoplásticos Elastómeros para praticamente qualquer sector de mercado.
A empresa Francesco Franceschetti Elastomeri é uma das líderes de mercado na fabricação de
compostos TPE-S.
Com quase 30 anos de história, uma capacidade de produção de mais de 10.000 toneladas / ano,
exporta mais de 50% da sua produção.
FFE, tem um elevado compromisso de especialização, sendo a sua estratégia atual investir
fortemente no desenvolvimento de novas linhas de produtos específicos, para atender às
crescentes exigências técnicas do mercado para diferentes indústrias, entre as quais estão:
calçados, equipamentos desportivos, assistência à criança, ferramentas, utensílios domésticos,
utensílios de cozinha, farmacêutico, setor médico , entre outros.
As suas marcas são:

E entre os seus principais clientes internacionais podem incluir-se:
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A Policomplex em Espanha e Portugal representa a empresa italiana LAMPLAST.

LAMPLAST é uma empresa fundada na década de 70 localizada na Itália, perto de Monza.
É, provavelmente, a maior produtora de compostos de PP independente (não fabricados PP) na Europa,
com uma produção de cerca de 75.000 toneladas / ano.
A sua gama de produtos principal é reconhecido em toda a indústria:
SYNTEGUM - com base homopolímero de primeira qualidade PP, copolímero e tipos especiais
compostos.
•
•
•
•

Loaded: talco, carbonato de cálcio, mica, volastonite, Microesferas de vidro, ...
Fibra de vidro reforçada
Modificado: Elastómeros
Auto-extinguível: (V2 e V0). Também graus halogénios livres
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TPE-S Certificado para contacto com
água potável.
DRW MARFRAN® E Series
Fonte: Franceschetti Website - Notícias

Francesco
Franceschetti
Elastomeri
obteve
a
certificação da DVGW W270 que certifica a linha
MARFRAN® E Series DRW sob os requisitos para
produtos destinados ao contacto com água potável. Esta
certificação de prestígio acrescenta ao já obtido para o
sector industrial: HY-KTW14.05 KTW, DIN EN 1485 DIN
EN1622.
Os compostos MARFRAN® E DRW passaram por testes rigorosos sobre o crescimento e proliferação
de bactérias em materiais em contacto com água para consumo reunindo todos os critérios da norma
DVGW W270. A nossa linha MARFRAN® DRW Série E atende aos requisitos de regulamentos de
água, o esquema Consultivo (WRAS) para uso tanto em água quente acima de 60 ° C e água fria a 23 °
C.
DRW MARFRAN® E Series está disponível em todas as durezas e é específico de acordo com as
necessidades do cliente. Estes compostos são usados em aplicações para a indústria, instalações
industriais, em casa, juntas, torneiras e no setor alimentar.

POLICOMPLEX
compromisso com a Responsabilidade Social Empresarial (RSE)
Fonte: Policomplex S.L. - News

A Policomplex S.L. Iniciou o processo de avaliação CSR em junho como um compromisso com a sua
estreita relação com um dos nossos principais clientes. Esta avaliação está a ser realizada pelos
prestigiados EcoVadis organização selecionada pelo nosso cliente.
EcoVadis foi fundada com a intenção de ajudar as equipas de recolha e seus fornecedores de
produtos e prestadores de serviços para encontrar um terreno comum que lhes permite encontrar
soluções para os desafios da RSE.

Metodologia construída sobre os mais
elevados padrões de responsabilidade
social internacionais, como a Global
Reporting Initiative, o Pacto Global da
Organização das Nações Unidas ou padrões
ISO 26000.
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