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A Policomplex representa em Espanha e Portugal a empresa alemã SITRAPLAS,

especialista em polímeros avançados de engenharia, praticamente para qualquer setor
do mercado.

SITRAPLAS produz resinas de engenharia avançada desde o ano de 2005. Estão localizados na
cidade de Bünde, Alemanha. A gama de produtos abarca desde a coloração de uma resina até à
formulação de compostos desenhados à medida para aplicações específicas.

As suas marcas comerciais são:

PRodutos Policomplex

Exemplo: aplicações interior automóvel.

Website SITRAPLAS
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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:

Anexamos o link ao vídeo corporativo de Francesco Franceschetti Elastomeri:

PRodutos Policomplex

C/ José María Haro, 61 PB Pta D  46022 Valência – Espanha Email info@policomplex.com Telefone + 34 96 356 06 00  Fax + 34 96 356 03 72

www.policomplex.com

Março 2020

Link de vídeo

http://www.f-franceschetti.it/es/
mailto:info@policomplex.com
https://youtu.be/grxsCSw2Wac
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POLICOMPLEX
compromisso com a Responsabilidade Social Empresarial (RSE)

A Policomplex S.L. recentemente, ele renovou a Certificação EcoVadis - Avaliação RSC com um 
nível “CSR Rating Silver”
Continuamos comprometidos em aprofundar a melhoria de nossa gestão diária em relação aos 
valores e práticas de negócios avaliados sob os critérios da EcoVadis e de seus técnicos em campo.

A 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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Outros clientes Ecovadis
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