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Grupa Azoty uruchomiła sklep internetowy
Produkowane przez Grupę Azoty filamenty do drukarek 3D można już kupować w jej sklepie internetowym.
Pierwszym klientem sklepu został prezes Grupy Azoty dr Wojciech Wardacki, który zakupione filamenty
postanowił przeznaczyć jako darowiznę na rzecz inicjatywy Zachodnia Grupa Medyczna.
Sklep internetowy ułatwi zapoznanie się z ofertą i zakup odpowiedniego filamentu z linii materiałów
termoplastycznych oferowanych przez Grupę Azoty pod marką Tarfuse®. W ofercie znajdują się filamenty
podstawowe (masowe), techniczne i specjalne, oparte o takie materiały jak PLA, ABS i poliamid PA6, występujące
w różnych gatunkach i charakteryzujące się różnymi właściwościami (np. z domieszką włókna węglowego).
Materiały są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Wszystkie filamenty oferowane przez Grupę Azoty są
w 100% produktami polskimi.
Pierwszą, testową transakcję w sklepie internetowym przeprowadził dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty. –
Sprzedaż w internecie w dobie rozwoju Gospodarki 4.0 to dla producentów nie wybór, ale konieczność. Oferta
detaliczna Grupy Azoty jest wprawdzie ograniczona, ale odchodząc od prostych produktów bazowych w stronę
zaawansowanych i wysokomarżowych, rozwijamy się również w tym kierunku. Migrację klientów do internetu
z pewnością przyspieszy obecna pandemia koronawirusa. Właśnie na rzecz walki z pandemią, a konkretnie dla
Zachodniej Grupy Medycznej zdecydowałem się przekazać zakupione filamenty. Jestem pod wrażeniem
działalności tej grupy ludzi dobrej woli, którzy – m. in. wykorzystując drukarki 3D i własne umiejętności – na
bieżąco produkują środki ochrony osobistej dla medyków, m.in. przyłbice oraz maski, a nawet skonstruowali śluzę
dezynfekującą dla ratowników medycznych – mówi prezes dr Wojciech Wardacki, który dla Zachodniej Grupy
Medycznej zakupił 20 kilogramów filamentów – ilość wystarczającą do wydrukowania około 600 adapterów do
różnego rodzaju masek.
Oprócz materiałów do druku 3D, w ofercie sklepu są lub wkrótce będą dostępne inne produkty i usługi
wchodzące w skład segmentu nowych technologii rozwijanych przez Grupę Azoty: Tohumus, czyli kwasy
humusowe oraz próżniowe powlekanie metalami i niemetalami - technologia fizycznego osadzania z fazy
gazowej PVD połączona z technologią plazmową oraz CVD. W sklepie można również nabyć nawozy
specjalistyczne i hobbystyczne. Planowane jest dalsze rozszerzanie asortymentu.
Sklep internetowy jest dostępny pod adresem: http://sklep.grupaazoty.com.

