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materiały kompozytowe

Tradycja i innowacja
Zapraszamy
do odwiedzenia nasz
ego stoiska
HALA DUNAJ,
D-59 na Targach
KOMPOZYT-EX
PO w Krakowie

MARZENA CWALINA

W maju tego roku firma Milar Sp. z o.o. obchodziła 25-lecie swojej działalności na polskim rynku. Założona w 1991 roku w Milanówku, jako niewielka firma rodzinna, przez lata rozwijała
swoją działalność, zdobywała doświadczenie i nawiązywała długofalowe relacje z dostawcami
oraz klientami. Od 2008 roku firma jest częścią międzynarodowego koncernu Biesterfeld AG.
Dynamiczny rozwój firmy oraz stałe
dążenie do zapewniania jak najlepszego
wsparcia technicznego oraz obsługi logistycznej zaowocowały tym, że firma znana
jest na rynku polskim oraz w krajach bałtyckich jako jeden z czołowych dystrybutorów produktów chemicznych. W ofercie
znajdują się między innymi: materiały do
produkcji kompozytów, tworzywa narzędziowe oraz kleje.
Produkty są dostarczane do przemysłu
samochodowego, lotniczego, jachtowego,
przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz
wielu innych. Często klienci zaopatrywani
są kompleksowo – od materiałów na modele, formy i prototypy, poprzez wzmocnienia, żywice i materiały przekładkowe,
aż po środki do wykańczania gotowych
elementów czy ich łączenia.
Wieloletni staż i doświadczenie doradców technicznych pozwala stwierdzić,
że są oni ekspertami w swojej dziedzinie.
Dzięki temu, oprócz obsługi logistycznej,
firma zapewnia lokalne wsparcie techniczne na każdym etapie – od momentu doboru odpowiednich materiałów, poprzez
rozwiązywanie na bieżąco problemów
produkcyjnych, aż po wykonanie elemen-

tu finalnego. Bliska współpraca z dostawcami daje również możliwość korzystania
z wiedzy i doświadczenia producentów.
Dzięki laboratorium wyposażonemu
w szeroki zakres aparatury, Milar proponuje swoim klientom badania mechaniczne,
termiczne, elektryczne oraz inne gotowych
laminatów oraz ich połączeń klejowych.
Doradcy prowadzą również prelekcje
oraz szkolenia w siedzibie firmy i u klienta.
Oprócz sprzedaży produktów i szkolenia
produktowego, prowadzą szkolenia prak-

tyczne, pozwalające na wdrożenie nowych
technologii, np.: szkolenia z wykonywania
modeli oraz form, pokazy procesu infuzji
czy odpowiedniego klejenia.
Milar Sp. z o.o. jest profesjonalnym dystrybutorem z tradycją i doświadczeniem,
jednak otwartym na nowe rozwiązania
i innowacje. Dlatego też stale dąży do poszerzenia oferty produktowej w ramach

obsługiwanych segmentów rynku, jak również poszukuje i z powodzeniem wdraża
sprzedaż produktów w innych, nieobsługiwanych do tej pory gałęziach przemysłu.
Prowadzi obsługę zarówno małych, jak
i średnich i dużych przedsiębiorstw. Dysponuje specjalistycznym zapleczem magazynowym w centralnej Polsce, co pozwala na utrzymywanie odpowiednich
stanów magazynowych wielu produktów
i dostawę w czasie 1–2 dni roboczych
od momentu złożenia zamówienia. Taka
stabilność dostaw jest wyjątkową zaletą
pozwalającą klientom na utrzymanie ciągłości produkcji i jest istotnym elementem w budowaniu długofalowych relacji
z partnerami handlowymi.
Celem uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.milar.pl.
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