Mozgásban tartjuk
üzletét

www.lcpackaging.com

Világelső a
fenntartható bigbag
csomagolástechnika terén

Az LC Packaging egy családi vállalkozás, amely négy generáció óta van jelen
a csomagolóanyag-iparban. Vállalatunk 1923-ban kezdte meg működését, és
az évek során jelentős mértékben növekedett. Mára vezető globális vállalattá
váltunk, és saját tulajdonú gyártóegységekkel rendelkezünk Európában,
Ázsiában és Afrikában, illetve több mint 1000 alkalmazottat foglalkoztatunk.
Egyszóval világelső pozíciót sikerült elérnünk a bigbag csomagolástechnikai
megoldások terén.

Elkötelezett

Megbízható

Mozgásban tartjuk üzletét

Hűség

A bigbag zsákok
szakértője

Tisztelt Olvasó!
Az LC Packaging egy családi
vállalkozás, amely négy
generáció óta van jelen a
csomagolóanyag-iparban.
Vállalatunk 1923-ban
kezdte tevékenységét
jutazsákok importjával és
kereskedelmével, majd
az évek során teljes körű
szolgáltatásokat nyújtó
gyártó- és forgalmazó
vállalattá váltunk.
Mára a flexibilis falú
szövetkonténerek, azaz
FIBC zsákok/bigbag
zsákok terén a legnagyobb
csomagolástechnikai
vállalattá váltunk.

16 ázsiai, afrikai és európai
országban vannak LC
Packaging irodák, üzemek
és raktárak, valamint
tanúsítvánnyal rendelkező
saját gyártóhelyszínekkel és
elkötelezett gyártópartnerekkel
is rendelkezünk. Mindez
kiegészül globális
hálózatunkkal és helyileg
nyújtott szolgáltatásainkkal,
így minden helyzetben
biztosíthatjuk
ügyfeleink számára a
csomagolástechnikai
megoldásokkal kapcsolatos
sajátos igények teljesítését,
bárhol és bármikor.
Az LC Packaging elkötelezett
az iránt, hogy hosszú távon
együttműködő partnere
lehessen a fenntartható
csomagolástechnika terén,
bármilyen termék vagy
ágazat esetében. Legyen
szó akár az építőipar
számára készült zsákokról,
az élelmiszerbiztonsági
előírásoknak megfelelő
formatartó és szellőző
zsákokról vagy a gyógyszeripari
tisztaságú zsákokról, akár
a veszélyes hulladékok
(UN) számára készült és
elektrosztatikus bigbag
zsákokról: Mottónk:
„Mozgásban tartjuk üzletét.”

Az LC Packaging vállalatnál
mindenkor garantáljuk
vásárlóink számára
a megbízhatóan és
folyamatosan kiváló minőségű
megoldásokat. Mindez sokkal
többet jelent az általunk
gyártott csomagolóanyagok
megbízható minőségénél
és átfogó tanúsítvány
portfóliónknál, hiszen:
teljes csomagolástechnikai
megoldást biztosítunk.
Kiváló minőségű
alapanyagokat használunk
fel, a legmodernebb gyártási
folyamatot, szállítási és tárolási
módszereket alkalmazzuk és
kiváló színvonalú szolgáltatást
nyújtunk, ahogyan a bigbag
csomagolóanyagok előállítási
körülményei és a környezeti
ártalmak csökkentése terén is
igyekszünk élen járni.
Köszönjük érdeklődését
vállalatunk iránt. Örömmel
tekintünk a fenntartható és
sikeres partnerkapcsolatot
ígérő szakmai
együttműködésünk elé.
Tisztelettel:

igazgató, Ipari csomagolóanyagok
Marcel Schouten

Megközelítés
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Mindig az Ön közelében

Iparági vezető 1923 óta

Az Ázsia, Afrika és Európa
16 országában található
irodáink, gyáraink és raktáraink
segítségével vállalatunk a
legnagyobb ütemben növekvő
bigbag beszállítónak számít, amely
nemzetközi szolgáltatásokat
és megfelelő helyi támogatást
biztosít.

Ismerje meg Ön is a tradíciókra
épülő családi vállalkozást, valamint
egy gyors és rugalmas támogatást
biztosító lendületes, specializált
szolgáltatásokat ötvöző szervezet
által nyújtott előnyöket. Vállalatunk
elismert és megbízható üzleti
partner, stabil pénzügyi háttérrel
és eredményekkel.

Innovatív megközelítés

Saját gyártású termékek

Folyamatos befektetéseket
hajtunk végre infrastruktúránk
terén, hogy teljesítsük ügyfeleink
igényeit, illetve még jobb vásárlói
élményt biztosítsunk számukra.
Rendszereink valós idejű leltárés éves felhasználási adat
ellenőrzést tesznek lehetővé, így
optimalizálhatja logisztikai tervezési
folyamatait.

Saját gyártású termékeinknek és
elkötelezett gyártópartnereinknek
köszönhetően teljes felügyeletet
gyakorolunk kiterjedt
termékportfóliónk teljes kínálata
tekintetében. Mindez lehetővé
teszi, hogy rugalmas szolgáltatást
és egyénre szabott megoldásokat
nyújtsunk, amelyek megfelelnek
szigorú normáinknak és személyre
szabott minőségbiztosítási
elvárásainknak.

Minőség a csomagolásban
Minőségbiztosítási részlegünk gondoskodik termékeink kiváló minőségéről
és az előírások betartásáról az átfogó minőségi szabványoknak megfelelően,
fő célunk pedig, hogy biztosítsuk az ellátási lánc egészén átívelő, kibővített és
továbbfejlesztett minőségi előírások betartását.

Mozgásban tartjuk üzletét

Hosszú távú
együttműködés
Vállalatunk lényege az
átláthatóság és a bizalom,
a hosszú távú, kölcsönösen
előnyös
együttműködés kialakítása
alkalmazottainkkal, a gyártásban
részt vevő partnereinkkel és
ügyfeleinkkel.

A legkiválóbb dolgozók
Vállalatunk világszerte
foglalkoztat alkalmazottakat,
és dolgozóinkat tekintjük
legértékesebb eszközeinknek.
Szakértőink tisztában vannak
az Ön vállalkozásának és
iparágának fontosságával, és
elkötelezettek a kiváló minőség
iránt, illetve, hogy a lehető
legjobb megoldásokat biztosítsuk
Önnek.

Megbízható fenntarthatósági irányelvek
Tisztában vagyunk fenntarthatósággal kapcsolatos felelősségünkkel a teljes gyártási
láncban, és igyekszünk támogatást nyújtani Önnek abban, hogy teljesíthesse a
fenntarthatósággal kapcsolatos célkitűzéseit és még nagyobb versenyelőnyre tegyen
szert. Felelősséget vállalunk dolgozóinkért, és célunk, hogy minimálisra csökkentsük
gyártótevékenységünk környezeti hatását, így igyekszünk bevételeink legnagyobb részét
a vállalatunkkal kapcsolatos befektetések terén felhasználni annak érdekében, hogy
folyamatosan fejlesszük gyártóegységeinket és irodáinkat, így több mint 1000, magas
színvonalú helyi pozíciót kínálhatunk.

WorldBag: felújítás és újrahasznosítás
Védje a zsákot, védje a Földet

Az LC Packaging leányvállalata, a WorldBag Európában begyűjti a használt bigbag
zsákokat, majd tisztítást és helyreállítást követően biztosítja a zsákok újbóli
felhasználhatóságát. Ezt követően a zsákokat eredeti állapotukban visszaszállítjuk
ügyfeleink részére. A zártláncú módszerrel történő gyártásnak köszönhetően a
WorldBag egyedülálló, hatékony és 100%-ban fenntartható megoldást biztosít. A bigbag
zsákok felújítása megfelelő egyensúlyt biztosít a hosszú élettartam és az alacsony
költségek között.

WorldBag szolgáltatásunk előnyei:
• Alacsonyabb csomagolási költségek: akár
40% megtakarítás
• Kevesebb csomagolóanyag-hulladék:
megtakarítás ügyfeleinknek
• Csökkenti a környezetre gyakorolt hatást

• ISO 14001 tanúsítvány
• Megfelel a 94/62/EK EU-irányelvnek
• NIWO- és VIBH-tagsággal

Bigbag zsákjaink
széles kínálata
Élelmiszer-biztonsági és
gyógyszeripari tisztaságú
zsákok

Elektrosztatikus, C-típusú
zsákok

Elektrosztatikus, D-típusú
zsákok

Az LC Packaging élelmiszerbiztonsági és gyógyszeripari
tisztaságú bigbag zsákjai
szerepelnek a vállalat Food Safe
és Pharma Clean programjában,
amelynek célja a tisztább,
biztonságosabb, fenntartható,
prémium minőségű csomagolások
biztosítása az élelmiszeripari
és gyógyszeripari összetevők és
termékek számára.

Elektrosztatikus, C-típusú
bigbag zsákjainkat kimondottan
elektrosztatikus alkalmazásra
terveztük az IEC 61340-4-4
szabvány előírásainak való
megfelelés érdekében. A C-típusú
bigbag zsákok teljes körű
biztonságot nyújtanak a zsákok
megtöltése és kiürítése során a
gyúlékony gázokat, gőzöket és
lebegő port tartalmazó közegben.

A C-típusú zsákok mellett
vállalatunk elektrosztatikus,
D-típusú bigbag zsákok
tervezésével, tesztelésével,
gyártásával és forgalmazásával is
foglalkozik. A 20-22 számú ATEX
zónabesorolások és a termékek
MIE szintbesorolása alapján
hatékonyan tudjuk meghatározni,
hogy mely bigbag kategória felel
meg leginkább az Ön igényeinek.

Q-zsákok (formatartó)

Felújított bigbag zsákok

Q-zsákjaink formatartó bigbag
zsákok belső panelekkel. Ezek
a panelek biztosítják, hogy
a zsák töltés után a raklap
határain belül maradjon, és
így optimális rakomány legyen
mindenfajta szállításnál.

Begyűjtés - Felújítás Csere - Visszaszállítás
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WordBag zártláncú
módszerünk segítségével
összegyűjtjük a zsákokat, majd
megtisztítjuk, megvizsgáljuk
és előkészítjük őket az újrahasznosításra. 6:1 vagy 8:1
biztonsági faktorral rendelkező
bigbagek esetében alkalmazható

mozgásban tartjuk üzletét

Egy- és kétfüles
bigbagek
Viszonylag kisebb csomagolási
súly (500-1000 kg) esetén,
olyan helyzetben ajánlottak,
amikor a töltési sebesség
fontos tényező. Az egy- és
kétfüles bigbageket főleg félvagy teljesen automata töltő
gépsorok esetén használják.

Az általunk kiszolgált
ágazatok

UN bigbag zsákok

Szellőző bigbag zsákok

A veszélyes áruk szállítására
az Egyesült Nemzetek
Szervezetének ADR-irányelveinek
megfelelően tanúsított bigbag
zsákok. UN bigbag zsákjainkat
úgy terveztük és teszteltük, hogy
megfeleljenek az ENSZ bigbagekre vonatkozó előírásainak.

Szellőző zsákjaink
légáteresztők, rendkívül
erősek, így hatékonyabban
védik a termékeket. Burgonya,
sárgarépa, hagyma, kakaóbab,
farönkök, csonthéjasok stb.
tárolására ajánlott

Élelmiszeripar

Gyógyszeripar

Vegyipar

Újrahasznosítás

Bélészsák
A bélészsákok további védelmet
nyújtanak a levegő és a párolgás,
valamint a fényhatások ellen. A
bélések anyaga LDPE, LLDPE,
MDPE és HDPE.

Továbbá
Valamennyi típusú bigbag
zsákot úgy tervezzük,
gyártjuk és teszteljük,
hogy az általunk nyújtott
csomagolástechnikai
megoldás teljes mértékben
megfeleljen vállalati
folyamatainak és technikai
igényeinek.
Igény esetén bigbag
szakértőink helyszíni
technikai felmérést végeznek,
amely alapján közösen
választhatják ki az Önnek
megfelelő bigbag típusokat,
így megfelelő szintű és
költséghatékony technikai
megoldást biztosíthatunk.

Bányászat és
ásványkitermelés

Építőipar

Hulladékgazdálkodás

Állateledel

Mezőgazdaság

mozgásban
tartjuk üzletét

LC Packaging Hungary
Székhely:
H-6782 Mórahalom
Röszkei út 52, Hungary
T +36-62/ 581-010; 581-011
F +36-62/581-013
info@lcpackaging.com
www.lcpackaging.hu
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