За фирмата

Микрон-20 ЕООД е първото
частно предприятие в България за
проектиране и производство и монтаж на печатни платки.
Фирмата е основана
през 1991г, като от момента на създаването си се
развива
в посока на нарастване броя на клиентите и количеството на
поръчките. Това е постигнато с подбор на млад и амбициозен
екип, в който текучеството е непознато, а постоянното усъвършенстване
обучение е задача от първостепенно значение.

Микрон-20 специализира в производството на прототипи и малки серии за
изключително кратки срокове. В последствие разработихме допълнителни
производствени мощности и за големи серии - над 20 кв.м. на
изключително конкурентни цени
. Това ни прави гъвкав и универсален производител, при когото клиентите могат да
осъществят както пробна серия, така и серийната си продукция. Месечното ни
производство включва над 1000 вида едностранни, двустранни и многослойни печатни
платки, като капацитетът ни е 500 кв.м.
Микрон-20 е редовен изложител в специализираните технически панаири в страната и
чужбина.

Политиката на фирмата
е постоянно търсене на нови пътища за
задоволяване на клиентите
чрез подобряване на съществуващото
оборудване и нови решения.
Наши клиенти са над 2000 фирми в страната и чужбина, а наши платки се намират във
всички области на електрониката - машиностроене, енергетика, транспорт, осветление,
информационни технологии, хранително-вкусова промишленост, автомобилна
индустрия, военна, медицинска, измервателна, контролна техника и др.

Нашите клиенти имат високи технологични изисквания, но разчитат
нас повече от 20 години, оценявайки нашия опит, компетентност
организационни умения. Предимствата, които им предлагаме

са:

и

на

- високо и постоянно качество на продукцията.
- конкурентни цени,
- доставка до адрес на клиента ( безплатна за експресни поръчки! )
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С оглед по-пълното
внедрихме:

задоволяване на клиентите разработихме и

-

безоловни технологии,
автоматичен SMD монтаж на прототипи и малки серии и големи серии,
както и изработване на стенсили,
- технология за обработка на високочестотни
материали като
Rogers, Arlon, Neltec, Taconic и други.
- Алуминиев базов материал, използван в масово навлизащото в бита ни LED
осветление
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