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Szanowni Państwo!

Na  polskim  rynku  od  ponad  4  lat  działa  przedstawicielstwo  holenderskiego  producenta  taśm 
transportujących  FABREEKA – Firma Euro Trade Technology Sp. z o.o.  z siedzibą w Pile.

Euro Trade Technology Sp. z o.o. - dzięki najlepszej jakości oferowanych produktów, olbrzymiej 
wiedzy technicznej oraz mobilności pracowników - zdobywa coraz więcej nowych kontrahentów. Pozwala 
to obniżać ceny produktów z uwagi na większe zakupy od dostawcy. Nasza praca została równiez doceniona 
przez  UE  poprzez  sfinansowanie  zakupu  nowoczesnych  maszyn  do  łączenia  taśm,  nawet  o  szerokości 
5 metrów. 

Od  wielu  lat  FABREEKA zaopatruje  różne  gałęzie  przemysłu,  oferując  wciąż  unowocześniane 
taśmy. Produkty są wykonane z najwyższej jakości surowców PCV, PU lub innych funkcyjnych polimerów 
termoplastycznych. Użyte surowce do produkcji taśm i proces technologiczny ich wytwarzania odpowiada 
normom i przepisom FDA, USDA oraz PZH. FABREEKA uzyskała również certyfikat jakości ISO 9002. 

FABREEKA wykonuje również taśmy ze specjalnymi strukturami powierzchni: profilami, bardzo 
wysokimi  lub  dodatkowo wzmocnionymi zabierakami  i  falą  boczną.  Wszystkie  aplikacje  są  mocowane 
metodą  indukcyjną,  toteż  nie  występuje  zjawisko  częściowego  odrywania  się  ich  lub  gromadzenia 
produktów w szczelinach pomiędzy taśmą a aplikacjami. 

Reasumując, największymi atutami FABREEKI są:

 najwyższa jakość oferowanych produktów,
 zastosowanie w szerokim zakresie temperatur od – 40 do + 110 st. Celsjusza,
 specjalistyczne taśmy do nietypowych zastosowań,
 doradztwo techniczne udzielane przez ekspertów w Holandii,
 gwarancja udzielana przez producenta,
 24 godzinny serwis oferowany na terenie całej Polski,
 fachowa i sprawna obsługa,
 krótki termin realizacji zamówień.

Zapraszamy do współpracy –  zaoferujemy Państwu najlepsze 
rozwiązania oraz bardzo atrakcyjne ceny!
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Posiadamy maszyny do łączenia taśm o 
każdej szerokości, których zakup został 
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