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O FIRMIE

Firma AG Termopasty Grzegorz Gąsowski rozpoczęła swoją działalność w marcu 2007 roku. Jesteśmy producentem chemii do
elektroniki oraz środków czyszczących do komputerów. Obejmujemy swoim działaniem obszar całej Polski, wiele państw będących
członkami Unii Europejskiej oraz liczne kraje spoza niej. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zakupiliśmy licencję na
oprogramowanie ułatwiające opracowywanie kart charakterystyki,
dzięki czemu przegotowujemy wielojęzyczne etykiety oraz karty
charakterystyki w dodatkowych 21 językach, takich jak: angielski,
bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski,
grecki, hiszpański, holenderski, litewski, niemiecki, portugalski,
rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski i włoski.
Jesteśmy nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą. Od początku istnienia z powodzeniem łączymy doświadczenie z nieustannym rozwojem oraz udoskonalaniem procesów produkcji, tym
samym zapewniając naszym klientom kompleksową i profesjonalną
obsługę sprzedaży. Mając własne laboratorium badawcze, jesteśmy
w stanie tworzyć nowe receptury oraz modyfikować produkty pod
indywidualne wymagania i potrzeby klienta. Dzięki temu z każdym
dniem umacniamy swoją pozycję na rynku i cieszymy się coraz
większym zaufaniem wśród odbiorców. Współpracujemy z wieloma
instytucjami naukowymi.
ROK 2020

LABORATORIUM
W roku 2020 doposażyliśmy nasze laboratorium w nowoczesny
sprzęt umożliwiający nam rozszerzenie dostępnej już oferty o nowe,
innowacyjne wyroby. Dzięki temu jesteśmy w stanie przygotować
różnorodne receptury w bardzo krótkim czasie. Dodatkowo położyliśmy nacisk na poprawę jakości naszych produktów poprzez
sukcesywne dopracowywanie procesów związanych z utrzymaniem
wewnętrznej kontroli jakości.
Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i chętnie pomożemy je zrealizować. Przygotujemy dla Was kompletny produkt– dobierzemy
opakowanie, formę aplikacji, umożliwimy przygotowanie etykiety
zgodnej z obowiązującymi przepisami i dedykowanymi do sprzedaży na terenie całej Unii Europejskiej.
Długoterminowe doświadczenie nauczyło nas, że nie ma rzeczy
niemożliwych – są tylko rzeczy trudne do wykonania.

LINIA PRODUKCYJNA
Początek roku to również rozbudowa naszej linii produkcyjnej – napełniająco-zamykająco-etykietującej do konfekcjonowania wyrobów,
która w znacznym stopniu przyspieszyła realizowane przez nas
procesy produkcyjne.
Umożliwiło nam to poprawę konkurencyjności marki, głównie poprzez obniżenie kosztów produkcji oraz wprowadzenie nowej oferty
dla klientów zainteresowanych otrzymaniem gotowego wyrobu
zapakowanego w odpowiednio dobrane opakowanie.
Wydajność nowej linii umożliwia przygotowanie dużych partii produkcyjnych w dużo krótszym czasie. Oferowany przez nas zakres
pojemności nominalnej wynosi od 30 ml do 1000 ml.
Można nam dostarczyć wyrób gotowy do spakowania (w tym opakowanie, etykietę i materiał do napełnienia) lub możemy zaproponować kilka wariantów Twojego produktu. Firmom dysponującym
pomysłem na wsad możemy pomóc przy opracowywaniu jego
receptury.
Każdego klienta traktujemy indywidualnie, jednocześnie zapewniając wszystkim wysoki poziom naszych usług i wyrobów.
NOWOŚCI ROKU 2020

 KONTAKT Etanol Plus,
 AG T hermopady bez kleju.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą oraz odwiedzenia
naszej strony internetowej www.termopasty.pl
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