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A Policomplex representa a empresa italiana NEVICOLOR,

Com mais de 50 anos a Nevicolor hoje é reconhecida como uma das fabricantes de compostos
termoplásticos técnicos mais completos de Itália.

Graças a uma especialização altamente técnica e a uma extraordinária experiência, a Nevicolor
alcançou durante a sua longa história (fundada em 1960), fazer uso das relações com os principais
fornecedores internacionais para desenvolver os seus materiais.

Para oferecer o seu amplo portfolio (mais de 3.000 referências) a Nevicolor utiliza sistemas de
composição específicos para criar produtos personalizados.
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A Policomplex representa em Espanha e Portugal a empresa Coreana HYOSUNG.

A Policetona (POK), comercializada com êxito pela Hyosung pela primeira vez no mundo, com
denominação POKETONE, é um novo material polimérico, ecológico, que oferece as melhores
prestações possíveis para uma ampla gama de aplicações, tais como em peças do setor automotivo,
setor, elétrico / eletrónico, industrial, …

Esta resina oferece como principais características:

Principal propriedade   - Alta resistência a Desgaste / Abrasão

- POK resina base > POM resina base  → 14 vezes superior
- POK resina base > POM + 1% aditivos anti - desgaste  → 1,7 vezes superior   
- POK + 1% aditivos anti - desgaste  > POM + 3% aditivos anti - desgaste  → 10 vezes superior
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Bem-vindos à FAKUMA 2017
Feira líder para a industria de plástico

Fonte: http://www.fakuma-messe.de/en/

A equipa Técnico-Comercial da Policomplex S.L.
irá estar à sua disposição no HALL A4 - STAND A4-421
durante a celebração da mesma.

Caso pretenda agendar uma visita connosco na Feira,
teremos o maior prazer em o atender. Entre em contacto
com a Policomplex S.L. para marcar a data.

A Feira FAKUMA é uma das principais feiras do mundo
dedicada ao setor das matérias primas plásticas e a sua
transformação. Terá lugar de 17 a 21 de outubro de
2017 em Friedrichshafen (Alemanha).

Com mais de 1.700 expositores, a FAKUMA é a
plataforma ideal para fazer negócios e estabelecer
contactos.
As principais empresas das industrias de plástico
apresentam toda a gama de benefícios e evoluções do
setor ao máximo nível internacional.
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