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                                                                                                   Stimata companie,

   Euro - Naster este o companie specializata in productia de filme adezive 
protective, utilizate pentru protectia temporara a suprafetelor de diferite tipuri , 
indiferent daca acestea ar trebui sa fie supuse altor prelucrari dupa aplicarea 
filmului , sau doar ca simpla protectie aplicata lor, astfel incit acestea din urma pot 
fi deteriorate din cauza  mai multor factori externi care pot afecta artefactul de la 
data de depozitare pina la data de utilizarea efectiva a acestuia.

   Motivul de mindrie a societatii , este ca aceasta  se ocupa doar cu productia de 
filme protective si similare , in scopul de a obtine un grad mai ridicat de 
specializare si de a oferi o gama mai larga de produse pentru satisfacerea diferitelor 
cerinte ale clientilor .
   Aceasta politica, impreuna cu faptul ca are la dispozitie un  personal tehnic 
efectiv al carui activ e  de treizeci de ani de experienta in domeniu, a condus Euro - 
Naster a fi una dintre cele mai importante companii de calitate și servicii , chiar 
daca aceasta este " prin nastere " o companie destul de tinara.
   
  In performantele moderne ale ciclurilor de productie in cadrul companiilor, cu 
cercetare constanta fata de o tot mai inalta calitate standard, acopera azi  o functie 
din ce in ce mai importanta, deoarece permite companiilor de a accelera , sau, in 



orice caz  de a optimiza prelucrarile si a reduce riscurile de obtinere a deseurilor de 
materiale din cauza defectelor care pot fi atribuite in timpul  prelucrarii sau de la 
livrare  catre utilizatorul final.

   Cautare continua , determinata de noi reglementari in ceea ce priveste siguranta 
si celelalte, ne conduce de a produce produse inovatoare de nisa care din ce in ce 
mai des ne demonstreaza ca produsul final are performante mai mari.

   Euro- Naster este o companie care urmareste cu atentie si cele mai iminente 
probleme referitoare la mediul inconjurator,de fapt,scopul principal este 
dezvoltarea produselor alternative cu adezivi acrilici , in solutie apoasa pentru a  
reduce la minimum impactul asupra mediului in urma eliminarii ulterioare a 
produsului o data ce functia sa s-a incheiat. Aceasta,totusi, nu exclude posibilitatea 
ca firma noastra poate oferi, de asemenea, o gama satisfacatoare de produse cu 
adezivi traditionali, in cauciuc natural sau in solutii cu adeziv acrilic  in emulsie de 
solvent pentru toate acele aplicatii care astazi nu permit utilizarea de produse pe 
baza apoasa, sau in cazul cind acestea din urma pot intilni un grad inalt de risc ca 
urmare a aplicarii necompatibila cu natura  suprafetelor care trebuie protejate sau 
cu aceeasi functie pe care adezivul trebuie sa o efectueze.

   Aplicatiile  adezivului de protectie pe care le poate avea sunt multiple , domeniile 
de utilizare a acestuia  cuprind o vasta gama de prelucrare si de protectie a 
suprafetelor din metal, fiind atit suprafetele inainte de vopsire,suprafete din lemn, 
suprafete din laminat plastic , suprafete din policarbonat sau P.V.C. si multe altele.

   In contextul de continua cercetare si dezvoltare efectuate in cadrul companiei, 
exista, de asemenea, posibilitatea de a personaliza formularea adezivilor in vederea 
grosimii si a culorii,filmul adeziv este produs in scopul de a raspunde cu precizie 
mai mare la cerintele specifice pe care clientul le poate avea.

   Astazi suntem incintati sa anuntam ca compania noastra a obtinut aprobarea 
clasei A a unui film adeziv utilizat la nivel MIRROR BACKING (autoadesiv de 
suport) care este rezultatul de cercetare continua si specializare in concordanta cu 
cerintele clientilor nostri.
   
   Filmul in sine poate fi , de asemenea, in continuare personalizat adaugind numele 
de marca al utilizatorului sau simple instructiuni de utilizare a articolului in cauza, 
iar apoi poate servi si ca un fel de vehicul publicitar sau ca un serviciu suplimentar 
legat de produsul in sine .
   
   Pentru mai multe informatii despre produsele noastre si orice probleme pe care 
produsul nostru va poate ajuta sa le rezolvati , compania noastra este la dispozitia 
dumneavoastra cu tot personalul sau tehnic-comercial sa va sfatuiasca si sa va 
deserveasca , in cel mai bun mod posibil. (persoana de contact Dl. Ivan 
Mangiacavalli )



   Cu speranta ca aceasta scurta prezentare a fost destul de exhaustiva în toate 
fazele sale .

Cu stima,                                                                          Giovanni Buzzi
                                                                              Reprezentantul administrativ
                                                                                        Euro-Naster S.r.l.                                          


