Woodbridge South America

CAPACIDADE INOVATIVA
Aplicação de Técnicas Avançadas de
Desenvolvimento de Produtos que melhoram
significativamente a eficiência do ciclo de atividades,
desde o protótipo até a industrialização das
almofadas de poliuretano de assentos automotivos,
abrangendo todas as linhas de veículos, de carros de
passeio a ônibus.

Conhecimento Especializado na Formulação
de Espumas para atender objetivos específicos de
conforto e durabilidade promovendo o compromisso
entre o valor e a performance do produto.

Integração Mundial entre as Diversas
Unidades Produtivas com unidades industriais em
todos os continentes, a Woodbridge é capaz de
oferecer prazos reduzidos tanto na fase do produto,
quanto na manufatura. É uma das características de
uma empresa que é líder em seu segmento no que
diz respeito a qualidade, performance e atendimento
imediato das necessidades dos clientes (just-in-time).

A tecnologia oferece aos fabricantes de bancos
automotivos produtos de poliuretano customizados
às necessidades dos clientes, com um desempenho
superior de conforto e a um custo competitivo. O
Comfor Tech proporciona características adequadas
para o estofamento dos bancos, bem como
alternativas como espumas com cores escuras para
um acabamento visual diferenciado ("trim visible"),
integração de funções por meio do encapsulamento
de componentes plásticos e metálicos inseridos na
espuma, diferentes padrões de dureza em uma
mesma peça, etc.
O Grupo Woodbridge oferece produtos Comfor Tech
com o apoio de uma infraestrutura global, o que
possibilita oferecer economia de escala e
padronização mundial do processo produtivo. A
tecnologia inclui estilização e projeto dos produtos e
também a otimização dos componentes químicos
usados no processamento do poliuretano. Envolve
ainda a execução das ferramentas de injeção das
espumas, execução de testes de laboratório na
etapa
de
desenvolvimento
e
acompanhamento ao longo da manufatura
Combinando o conhecimento na área química com
um conjunto exclusivo e diferenciado de técnicas de
ao
fabricação que proporcionam consistência
processo produtivo, a linha Comfor Tech está
capacitada a atender às necessidades dos clientes
em relação a conforto, durabilidade e custo dos
produtos.

