Кандидатура за членство в
БНАЕМПК на RETTENMAIER
AUSTRIA GMBH&CO.KG
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА·13
МАРТ 2018 Г.

Уважаеми колеги,
Предоставяме на Вашето внимание данни за фирма RETTENMAIER
AUSTRIA GMBH&CO.KG, която изяви своето желание за членство в
БНАЕМПК.

Компанията JRS:
 Създадена през 1878 г.
 Служители – повече от 3000
 26 производствени предприятия (в Европа, Америка и
Азия)
 24 JRS търговски организации в световен мащаб
 7 научноизследователски центъра и
центрове за прилагане на технологии
(Европа, Америка и Азия)
JRS, J.Rettenmaier & SÖHNE Group е
ангажирана с разработването, обработката и
оптимизиране
на
висококачествени
естествени влакна от целулоза, дърво,
зърнени и овощни растения, предназначени
за влагане в лекарствени средства,
козметика, храни, фуражи за животни и т.н.

За всички сфери на съвременния живот:
 Фармация
 Хранителни продукти

Jakob Rettenmaier
1854 - 1927











Лична хигиена
Хранене на животните
Филтрация
Пластмаси / иновативен материал
Хартия / картон
Строителна химия
Автомобили
Почистване / Хигиена
Пътни конструкции

Зелени полимери: Изработени от органична суровина – плодови и зърнени
влакна, широка гама от различни видове дървесина, различни видове целулози.
Устойчивост: Грижата за екологичния цикъл винаги е основен приоритет за
JRS. Ето защо устойчивите растителни суровини са винаги в основата на
продуктовата философия. JRS разчита на "Зелените продукти", "Зелената
технология", "Зелените функционалности"
Повече от 150 г.: Независимо, динамично семейно предприятие - с визия и
стабилност
Ориентация в световен мащаб:
Благодарение на това JRS осигурява оптимална доставка на суровини от
възможно най-високо качество, което е важно изискване при създаването на
голямо разнообразие от уникални продукти. Сертифицираната усъвършенствана
производствена технология на компанията е с високо качество, новаторска
функционалност и отлично съотношение цена / качество.
JRS разполага с:
 24 търговски фирми JRS (Азия/Тихия океан, Австрия, Бенелюкс,
Китай, Чехия, Финландия, Франция, Италия, Индия, Япония, Латинска
Америка, Мексико)
 26 производствени обекта (Германия, Франция, Финландия,
Великобритания, САЩ, Мексико, Индия, Русия, Китай)
 7 научно-изследователски и технологични центрове (Европа,
Америка, Азия)
Като системен и технологичен партньор, JRS подпомага иновативни проекти от
всички области на приложение в тясно сътрудничество с клиента:



Научноизследователска дейност;
Консултации;








Реализация на производството;
Глобално логистично управление;
Технология за измерване / пренос;
QA, документация;
Сервизно партньорство;
Технологична мрежа;
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