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SIA Doma un Romaco Holding GmbH sadarbība

SIA Doma ir noslēgusi vienošanos ar Romaco Holding GmbH un kļuvusi par Romaco grupas
uzņēmumu partneri Baltijas valstīs, paverot iespēju klientiem saņemt vietējo atbalstu.
SIA Doma ir uzņēmums ar 29 gadu pieredzi, kas nodrošina plaša spektra mācību aprīkojuma,
mērinstrumentu, laboratorijas un tehnoloģisko iekārtu piegādi un servisu. Uzņēmumā strādā kvalificēti
speciālisti ar pieredzi gan vienkāršu, gan lielu un kompleksu projektu realizācijā. Jau kopš
pirmsākumiem SIA Doma mērķis ir bijis veicināt savu klientu izaugsmi, balstoties uz tehnoloģiskām
iespējām, tāpēc sadarbības uzsākšana ar vienu no vadošajiem iepakošanas un procesu tehnoloģiju
ražotājiem pasaulē Romaco Holding GmbH ir būtisks papildinājums mūsu piedāvājumā klientiem
Baltijas valstīs.
Romaco grupas uzņēmumi izstrādā, ražo un pārdod intelektuālus sistēmu risinājumus, kas ir īpaši
pielāgoti farmācijas nozares klientu prasībām. Augstās kvalitātes risinājumus izmanto arī pārtikas,
kosmētikas un ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi. Piedāvājuma klāstā ietilpst granulēšanas un
pārklāšanas mašīnas, tablešu preses, blistera, slokšņu un tūbiņu iepakošanas iekārtas, pildīšanas
mašīnas putojošajām tabletēm, sekundārās un galīgās iepakošana līnijas, kā arī šķidruma, pulvera un
kapsulu pildīšanas sistēmas.
Romaco grupas uzņēmumi nodrošina gan individuālas iekārtas, gan pilnīgus risinājumus pulveru,
granulu, tablešu, kapsulu, šļirču un medicīnisko ierīču ražošanai un iepakošanai. Romaco
nepārtrauktā attīstība un inovācijas nodrošina klientiem lielisku iespēju kļūt efektīvākiem.
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Romaco grupas uzņēmumi un to pārstāvētās tehnoloģijas:

•

Romaco Innojet - Mūsdienīgas tehnoloģijas žāvēšanas, granulēšanas un pārklāšanas procesiem

•

Romaco Kilian – Viens no vadošajiem pasaules tablešu prešu ražotājiem

•

Romaco Noack - Visaugstākā līmeņa blisteru tehnoloģijas

•

Romaco Siebler - Slokšņu un tūbiņu iepakošanas speciālisti

•

Romaco Promatic - Novatorisku kartona iepakošanas tehnoloģiju speciālisti

•

Romaco Macofar - Revolucionāras pildīšanas sistēmas

SIA Doma sadarbībā ar Romaco, labprāt palīdzēs Jums atvieglot un pilnveidot ražošanas procesu,
piedāvājot mūsdienīgus, kvalitatīvus, uzticamus un drošus risinājumus, atbilstoši Jūsu vajadzībām.
Vairāk informācijas uzņēmumu mājas lapās www.domagroup.eu un www.romaco.com
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