Bedrijven. Merken. Exporteurs. Industriële apparatuur en componenten

Nanotechnologiecentr
um voor composieten
Nanotechnology Center of Composites is een toonaangevend bedrijf in de
composietmarkt dat de volledige cyclus van ontwikkeling en productie van producten
voor diverse industrieën uitvoert.
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Nanotechnologiec
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composieten
Nanotechnology Center of Composites is een
toonaangevend bedrijf in de composietmarkt dat de
volledige cyclus van ontwikkeling en productie van
producten voor diverse industrieën uitvoert.
Het bedrijf voert ontwerp en sterkteberekeningen,
materiaalontwikkeling, tooling productie, schilderen, assemblage,
prototyping, testen en certificering uit. Nanotechnology Center of
Composites heeft een aanzienlijk aantal patenten op haar producten.

De totale investering, met inbegrip van de aankoop van
laboratorium- en productieapparatuur, bedroeg meer dan

2 miljard

roebels

In het Composietencentrum voor

Het bedrijf is gecertificeerd

Nanotechnologie werken 250

volgens ISO 9001:2015 en IATF

topspecialisten op een

16949:2016 normen, heeft

productiegebied van 14 duizend

accreditatie certificaten in het

vierkante meter. De

Marine Register, Nanocertifica

productiefaciliteit zelf is uitgerust

systeem, heeft licenties van het
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met meer dan 100 eenheden

ministerie van Industrie en Handel

hightech apparatuur en

EKPS № 1560, 1680, 6930.

meetinstrumenten.

Producenten
De basis van het assortiment Nanotechnologie Centrum van
Composieten wordt gevormd:Producten voor de bouw en
infrastructuur - externe versterkingssysteem, leuningen, drainage
trays, transmissielijnsteunen, beschermkappen voor
gasleidingen;Mobiele wegdekken;Apparatuur voor koeltorens sproeiers, watervallen, steunbalken, leidingsystemen,
loopbruggen;Producten voor onbemande vliegtuigvoertuigen accessoires, assemblagetoestellen, romponderdelen;Productie voor
transport, inclusief gevelpanelen van exterieur en interieur van auto's.
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Naast het wijdverbreide gebruik in Bijvoorbeeld, in de Republiek Wit-

composieten is sinds 2014 actief

Rusland, wordt ook geleverd aan

Rusland, met behulp van

bezig met de ontwikkeling van zijn Turkije, Azië, de VS, de Republiek producten van Nanotechnologie
exportrichting. Zo worden tot op

Kazachstan en Wit-Rusland,

Centrum van Composieten, werden

heden diverse producten geleverd alsmede aan een aantal Europese gerepareerd de grootste viaducten
aan India, Koeweit, Mexico en de

landen. Met behulp van dit

in het land - Baranovichi-Polesskye

Verenigde Staten. Het

systeem is het mogelijk om met

en Zapadny Obkhod, en in de

belangrijkste exportproduct van

succes en in korte tijd vernielde

Republiek Kazachstan - de

het bedrijf is het externe

balken, platen, kolommen, balken wederopbouw van het grootste

versterkingssysteem CarbonWrap, en alle andere structuren van

winkelcentrum Almaly in de stad

ontworpen voor het herstellen en gewapend beton te repareren,

Alma-Ata.

restaureren van gewapende

inclusief die welke hun

betonconstructies.

draagkracht hebben verloren.
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Met behulp van CarbonWrap is het mogelijk om met succes en in
korte tijd vernielde balken, platen, kolommen, balken en andere
gewapende betonconstructies te repareren.

Prijzen
Het bedrijf Nanotechnology Center of Composites is een winnaar van
vele industriële prijzen, waaronder internationale. Zo ontving het
bedrijf in 2016 de prestigieuze JEC Innovation Awards (Parijs,
Frankrijk) in de categorie "Stedelijk vervoer" voor de ontwikkeling van
een zelfdragende glasvezelbuscarrosserie voor Hongarije. Daarnaast
won het Nanotechnology Center of Composites de prijs Made in
Moscow in de categorie Beste innovatieve exportgerichte product, in
de wedstrijd Nationale Kampioenen van het Ministerie van
Economische Ontwikkeling van Rusland, en is het ook de leider van de
nationale rating van Russische hightech snelgroeiende bedrijven
TechUspekh.
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Nanotechnology Center
of Composites is een
toonaangevend bedrijf in
de markt van
composieten, dat de
volledige cyclus van
ontwikkeling en productie
van producten uit
polymeercomposietmater
ialen voor elke industrie
uitvoert.
Het bedrijf exporteert diverse
producten naar India, Koeweit,
Mexico, de Verenigde Staten,
de Republiek Kazachstan en
Wit-Rusland, Turkije, alsmede
naar een aantal Europese en
Aziatische landen.

Nanotechnology Center of
Composites bezit enkele
tientallen octrooien voor zijn
producten

Voor klimatologische, fysisch-mechanische, temperatuur- en
andere tests voor diverse producten heeft het bedrijf
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Contacten

Rusland, Moskou, 42, Volgogradsky prospekt, Gebouw 5

+7 495 775-46-94
info@nccrussia.com
nccrussia
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Het Made in Russia project is een digitaal handels- en mediaplatform. Het omvat het Made in Russia business information agency in 12
talen, evenals een digitaal handelshuis dat goederen en diensten in het buitenland verkoopt en promoot. De op het platform
geregistreerde bedrijven krijgen het recht om het Made in Russia projectlogo te gebruiken, toegang tot het loyaliteitsprogramma,
diensten en faciliteiten.
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https://madeinrussia.ru/nl/catalog/3338
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