EMPRESA\\ MATRIX

La precisió i l’alta productivitat reforcen
l’avantatge competitiu de Matrix
L’empresa ripollesa, fabricant de motlles d’injecció de plàstic i
matrius, aposta per l’especialització en el sector mèdic i en el
packaging d’alt volum de producció
L’objectiu de les dues línies de negoci és la fabricació de màquines-eina
úniques, és a dir, la fabricació de
cada motlle d’injecció o matriu és
sempre sota comanda i es dissenya
a mida per a cada client i projecte.
Els motlles d’injecció son productes
d’alt valor afegit que requereixen
d’una enginyeria pròpia i un parc
de maquinària de transformació del
metall modern i de gran precisió de
procedència japonesa i alemanya.
Actualment, l’oferta global de competidors en el sector del packaging ha
crescut vertiginosament al mateix ritme que l’accés de les persones a l’economia del lliure mercat. Els fabricants
del continent europeu, com Matrix,
es mantenen una posició de prestigi,
gràcies a la fiabilitat i a la innovació,
envers els competidors asiàtics.
EN L’ACTUALITAT, EL SECTOR
MÈDIC ÉS ESTRATÈGIC
La pressió sobre el sistema de salut i farmacèutic ha augmentat la
demanda dels grans productors de
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La tecnologia de Matrix presentada a la fira K de Düsseldorf en col·laboració amb Milacron

subministrament mèdic. Per això,
en els darrers anys, Matrix ha ampliat la cartera de clients del sector
mèdic i farmacèutic. Els requisits de
qualitat dels productes emmotllats
(consumibles d’anàlisi, cànules, dosificadors, aparells quirúrgics...) són
elevats i pocs són els fabricants de
motlles a Europa que puguin assolir
aquests estàndards.
APLICACIONS PREMIADES
A NIVELL MUNDIAL
Les col·laboracions amb companyies farmacèutiques, com la britànica
GlaxoSmithKline-GSK, han estat
àmpliament reconegudes a escala
global. N’és un exemple el embalatge de la popular pomada Voltaren:
un sofisticat tap aplicador del qual
Matrix n’és el fabricant dels motlles.
Els premis WorldStar, els Oscar de
la indústria de l’embalatge, han reconegut aquest innovador aplicador.
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