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O FIRMIE

Gatema to czeska firma działającą w międzynarodowym obszarze 
technologii informatycznych i produkcji płytek drukowanych zatrud-
niająca obecnie 175 pracowników w czterech działach. Obwody 
drukowane produkujemy od 25 lat, a zdobyte w  tym okresie do-
świadczenie jest gwarancją wysokiej jakości i kompetencji. Naszą siłą 
jest szeroka oferta, precyzja w technologii i szybka dostawa. Dzięki 
ciągłym inwestycjom w rozwój technologii uważamy, że nasz cel, aby 
stać się jednym z wiodących europejskich dostawców prototypów 
 PCB, nie jest nierealną ambicją. Dział płytek drukowanych (PCB) 
zatrudniający 84 osoby jest kluczową częścią biznesu  Gatemy i za-
pewnia dostawy obwodów dla ponad 650 firm w piętnastu krajach 
europejskich, w tym wiodących marek w branży elektroniki. Eksport 
 PCB  Gatemy wynosi 60%, roczna sprzedaż przekracza 6 mln euro.

OFERTA

Nasze atuty to szybka produkcja obwodów drukowanych do zleceń 
prototypowych i małych serii. Zapewniamy to dzięki:
 � wysoka wydajność zakładu 1100 m2 obwodów na miesiąc
 � 9 stanowisk komputerowych  CAM
 � nowa hala produkcyjna i najlepsze urządzenia produkcyjne dostęp-
ne na rynku
 � 200 zleceń realizowanych dziennie
 � praca 5 dni w tygodniu na 3 zmiany
 � 10% przychodów wydawane jest na inwestycje w nowe urządzenia

Główne korzyści dla klientów są następujące:
 � najszybszy czas reakcji

 � ekspresowa produkcja w zakładzie w Czechach – od 24 godzin
 �materiały wysokiej jakości
 � przyjazne dla użytkownika i wydajne narzędzia online
 � wykwalifikowany zespół sprzedaży i wsparcia technicznego
 � standardowa produkcja obwodów do 16 warstw
 � protokoły pdf przy każdym zamówieniu

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE

 � wielowarstwowe,  HDI  PCB, flex, sztywno-giętnie, dwustronne 
i jednostronne  IMS
 �minimalny rozstaw i odstęp ścieżek 100 μm
 �minimalna średnica otworu 0,15 mm (ślepy), 0,2 mm przelotowy
 � ślepe przelotki (format 1:1), przelotki zagrzebane, standardowe 
 PTH (format 1:10)
 �  HAL  PbSn,  HAL bezołowiowy, cyna zanurzeniowa, złoto immer-
syjne, złoto galwaniczne, srebro immersyjne
 � kontrola impedancji
 �maska lutownicza – różne kolory (zielony, czarny, biały, niebieski, 
czerwony)
 � druk sitodrukowy – druk usługowy (biały, czarny, żółty), atrament 
przewodzący, zdzieralna maska

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

 � wielostopniowy system zarządzania jakością
 � dowody i kontrola procesów przez system  ERP  Helios  Green
 � certyfikaty  ISO 9001: 2009,  ISO 14001: 2005
 � kontrola danych i wprowadzanie danych przez  Integr8tor
 � certyfikaty  UL –  UL94-V0
 � laboratorium – analizy chemiczne, mikroskopy


