MIẾNG CHÊM DÁN TÁCH LỚP LAMECO

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
Miếng chêm dán tách lớp LAMECO

CHẤT LƯỢNG
mục tiêu đầu tiên của chúng tôi
Hoạt động của LAMECO dựa trên cơ
sở Chất lượng Hệ thống được cải tiến
thường xuyên.
Điều đó được chuẩn hóa như sau:

Các chứng chỉ của LAMECO:
CÁC CHỨNG CHỈ
- ISO 9001 (v 2008), có giá trị đến 26/03/2015
- EN 9100 (v 2009), có giá trị đến 26/03/2015

CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC
- OTAN (F6688)
- Thành viên của GIFAS (Nhà cung cấp thiết bị không gian vũ trụ)

Tài liệu dẫn chứng
của các quy trình, Văn bản
Luật, Quy định, Tài liệu
Các chỉ dẫn, quy trình sản xuất và
Hướng dẫn sử dụng
Các tài liệu lưu trữ

Chúng tôi có thể cung cấp HƯỚNG
DẪN CHẤT LƯỢNG theo yêu cầu
của khách hàng.

THỎA THUẬN
- Quốc phòng
- Không gian vũ trụ:

• bệ phóng vệ tinh
• vệ tinh

- Công thức 1
- Kỹ thuật Y tế
- Kỹ thuật dệt
- Sản xuất máy móc và gia công cơ khí
- Các máy móc chuyên dụng
- Thiết bị ngành hàng không:
• càng máy bay
• chế tạo máy bay
• trực thăng
• động cơ máy bay
• thân máy bay
• các kết cấu
- Thiết bị nghiên cứu khoa học
- Hệ thống làm lạnh.

LAMECO VÀ NHỮNG

ĐIỀU CẦN BIẾT
Là một công ty hàng đầu về sáng chế và phát minh trong lĩnh vực sản xuất miếng chêm dán,
Cung cấp dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật trong việc lựa chọn vật liệu,
Cung cấp dịch vụ phát triển cá nhân để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt và nghiên cứu tính khả thi của thành phẩm,
Cung cấp dịch vụ đặc biệt: Tính năng bóc tách phù hợp với yêu cầu của khách hàng,
Cung cấp dịch vụ sản xuất riêng từ những nỗ lực trong việc đầu tư máy móc năng suất cao phù hợp hoặc theo yêu cầu thiết kế của LAMECO.
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