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LC Packaging este o afacere de familie care activează în industria ambalajelor 
de patru generații. Compania a început să deservească industria în 1923 și 
s-a extins considerabil de-a lungul anilor. Astăzi, suntem o companie globală 
de renume, cu centre de producție proprii în Europa, Asia și Africa și cu peste 

1.000 de angajați: suntem un expert de top în soluții big bag. 
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Dedicați De încredere Loiali

Expert de top în soluții 
de ambalare de saci big 

bag sustenabile



Specialist de top în 
saci big bag 

Director Ambalaje industriale

Marcel Schouten

Stimate cititor,

LC Packaging este o afacere 
de familie care activează în 
industria ambalajelor de patru 
generații. 
 Noi am început ca firmă de 
import și distribuție de saci 
de iută, în 1923. Am evoluat 
ulterior devenind producător 
și distribuitor de soluții 
complete, precum și unul 
dintre cei mai mari experți 
în ambalaje din domeniul 
recipientelor flexibile 
intermediare pentru produse 
în vrac, cunoscute sub 
denumirea de saci big bag, 
saci FIBC și saci vrac. 

LC Packaging are sedii, 
depozite și centre de producție 
în 16 țări din Europa, Asia și 
Africa, centre de producție 
certificate proprii și parteneri 
de producție dedicați. Acest 
lucru, alături de rețeaua 
noastră globală și serviciile 
locale, ne permit să răspundem 
întotdeauna necesităților 
dumneavoastră individuale de 
ambalare, oricând și oriunde.
 
LC Packaging s-a angajat să 
fie partenerul dumneavoastră 
pe termen lung în domeniul 
soluțiilor de ambalare 
sustenabile, pentru orice 
produs și orice industrie. De la 
saci potriviți pentru industria 
construcțiilor, cu formă stabilă 
și ventilați, până la saci big bag 
pentru industria alimentară și 
industria farmaceutică, saci big 
bag electrostatici și saci big bag 
conformi cu standardele ONU: 
Motoul nostru este să asigurăm 
funcționarea industriei 
dumneavoastră. 

LC Packaging le garantează 
clienților săi soluții de o calitate 
ridicată constantă. Ceea ce 
înseamnă mult mai mult decât 
doar rezistența ambalajelor și 
portofoliul nostru cuprinzător 
de certificate: Înseamnă 
ambalajele în ansamblul lor.

Înseamnă materialele de 
calitate pe care le utilizăm 
și procesul de producție de 
ultimă generație, calitatea 
transportului și a depozitării 
și serviciile pe care le oferim, 
condițiile de lucru în care sunt 
produși sacii noștri big bag și 
practicile sustenabile pentru 
reducerea amprentei noastre 
asupra mediului.

Vă mulțumim pentru interesul 
acordat companiei noastre. 
Suntem dornici să fim 
partenerul dumneavoastră 
sustenabil și de succes.  

Cu considerație,



Întotdeauna aproape

Suntem furnizorul de saci 
big bag cu cea mai rapidă 
dezvoltare și, datorită sediilor, 
centrelor de producție proprii 
și locațiilor de depozitare 
din 16 țări din Europa, 
Africa și Asia, oferim servicii 
internaționale cu sprijin local.

Producție proprie 

Datorită producției proprii și 
a partenerilor de producție 
dedicați, avem un control deplin 
asupra producției portofoliului 
nostru cuprinzător de produse. 
Aceasta ne permite să fim 
flexibili și să oferim soluții 
personalizate, conforme cu 
standardele noastre înalte și cu 
controalele noastre de calitate.

Lider de piață încă din 1923 

Beneficiați de combinația dintre 
tradiția unei afaceri de familie 
și asistența rapidă și flexibilă 
oferită de o organizație energică 
și specializată. Suntem un 
partener de afaceri serios și 
de încredere, cu o performanță 
financiară puternică și pozitivă.

Abordare inovatoare

Investim permanent în 
infrastructura noastră, pentru a 
satisface și a optimiza experiența 
clienților noștri. Sistemele noastre 
vă oferă informații în timp real 
despre inventarul și utilizarea 
dumneavoastră anuală, ceea ce 
vă poate ajuta să vă optimizați 
planificarea logistică.

Ambalaje de calitate

Datorită departamentului nostru dedicat de control al calității, asigurăm o calitate 
excelentă a produselor, precum și conformitatea cu un portofoliu extins de 
standarde de calitate obligatorii, concentrându-ne asupra unor standarde extinse și 
optimizate în întregul lanț de distribuție.

Abordare
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Parteneriat pe 
termen lung

Compania noastră are 
la bază transparența 
și încrederea și ne 
concentrăm pe stabilirea 
unor parteneriate pe 
termen lung, reciproc 
avantajoase, alături de 
angajații, partenerii de 
producție și clienții noștri.  

Cei mai buni oameni

Oamenii noștri se află peste 
tot în lume și reprezintă 
activul nostru cel mai de 
preț. Experții noștri înțeleg cu 
adevărat importanța activității 
dumneavoastră, sunt 
dedicați asigurării calității 
și urmăresc să vă ofere în 
permanență cele mai bune 
soluții.

Politică solidă în privința sustenabilității

Ne asumăm cu seriozitate responsabilitatea în direcția promovării sustenabilității 
în întregul lanț de distribuție și vă oferim asistență pentru a vă atinge obiectivele 
de sustenabilitate proprii și a obține astfel un avantaj concurențial mai important. 
Considerăm că suntem responsabili pentru oamenii (noștri) și dorim să ne minimizăm 
impactul asupra mediului. Ca atare reinvestim aproape tot profitul în compania noastră, 
pentru dezvoltarea continuă a centrelor de producție și a sediilor noastre, ca să ne 
asigurăm că putem oferi peste 1.000 de locuri de muncă de calitate înaltă, la nivel local.

Afiliatul LC Packaging, WorldBag, colectează sacii big bag folosiți din toată Europa, 
curățându-i și recondiționându-i, pentru a fi reutilizați. Sacii sunt livrați apoi clienților 
noștri în stare perfectă. Datorită acestui sistem cu circuit închis, WorldBag oferă o 
soluție unică, eficientă și 100% sustenabilă. Recondiționarea sacilor dumneavoastră big 
bag asigură echilibrul perfect dintre o durată de viață îndelungată și un cost redus. 

Avantajele serviciului nostru WorldBag:
•  Oferte de preț mai reduse pentru ambalaje, 

care generează economii de până la 40%
•  Mai puține deșeuri generate de ambalaje, 

ceea ce înseamnă economii pentru clienții 
dumneavoastră

• Impact redus asupra mediului înconjurător

• Certificare ISO 14001
•  Respectă prevederile Directivei UE nr.  

94/62/CE
• Înregistrați la NIWO și VIHB

WorldBag: recondiționare și reciclare
Economisiți saci, salvați planeta



Gama noastră extinsă 
de saci big bag 
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Electrostatici, tip C

Sacii noștri big bag electrostatici 
tip C sunt special concepuți 

pentru aplicațiile electrostatice 
și îndeplinesc cerințele normei 

IEC 61340-4-4. Sacii big bag tip C 
oferă siguranță în timpul umplerii 
și descărcării în atmosfere în care 

sunt prezente gaze inflamabile, 
vapori sau praf. 

Saci big bag  
recondiționați

Colectare - Recondiționare - 
Înlocuire - Returnare

Datorită sistemului nostru cu 
circuit închis WorldBag, colectăm 
sacii de la sediul dumneavoastră, 

îi curățăm, îi inspectăm și îi pregă-
tim pentru reutilizare. Adecvați 

pentru sacii big bag cu un factor 
de siguranță de 6:1 și 8:1

Electrostatici, tip D 

Pe lângă tipul C, proiectăm, 
testăm, producem și oferim saci 

big bag electrostatici tip D. În 
funcție de zonele de praf 20-22 
prevăzute de directiva ATEX și 
de nivelul MIE al produsului, 
putem stabili ce clasă de saci 
big bag corespunde cerințelor 

dumneavoastră. 

Q bags (cu formă stabilă)

Sacii noștri Q bags saci big 
bag cu formă stabilă, dotați cu 
o structură internă cu pereți 

despărțitori. Pereții despărțitori 
oferă certitudinea că sacii Q bags 
respectă dimensiunea paleților 

și garantează o încărcare optimă 
pentru orice tip de transport.
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Saci flexibili big bag cu 
ridicare în 1-2 puncte

Perfecți pentru ambalarea 
produselor cu o greutate relativ 

redusă, cuprinsă între 500 și 
1.000 kg, și în situațiile în care 
viteza de umplere este foarte 

importantă. Sacii noștri big bag 
cu ridicare în 1-2 puncte sunt 
utilizați în principal pe liniile 

de umplere semiautomate sau 
automate. 

Saci big bag curați pentru 
industria alimentară și 

farmaceutică
Sacii big bag curați pentru industria 
alimentară și farmaceutică produși 
de LC Packaging intră sub incidența 

programului nostru inovator 
privind sacii curați pentru industria 

alimentară și farmaceutică, 
asigurând ambalaje mai curate, 
mai sigure și mai sustenabile, 
de calitate premium, pentru 

ingrediente și produse alimentare 
și farmaceutice.



Industriile 
pe care le deservim

Industria farmaceutică

Industria chimică

Reciclare

Minerit și minereuri

Construcții

Deșeuri

Hrană pentru animale

Mai multe 
Proiectăm, producem și 

testăm fiecare tip de sac 
big bag pentru a ne asigura 

că oferim o soluție de 
ambalare care satisface 
complet procesele dvs. 
individuale și cerințele 

privind specificațiile 
tehnice. 

Experții noștri în saci big 
bag sunt disponibili pentru 

a realiza evaluări tehnice 
la fața locului, ajutându-vă 

astfel să găsiți sacul big 
bag potrivit și să obțineți 

o eficiență optimă a 
operațiunilor și a costurilor.

Saci big bag cu aerisire 

Sacii noștri cu aerisire sunt 
respirabili și foarte rezistenți, 

asigurând o păstrare 
îmbunătățită a produselor. 

Ideali pentru cartofi, morcovi, 
ceapă, boabe de cacao, bușteni, 

nuci etc.

Industria alimentară

Agricultură

Căptușeli pentru saci big 
bag

Căptușelile oferă proprietăți 
suplimentare de protecție 

împotriva migrației vaporilor de 
aer și apă, precum și împotriva 

efectului luminii. Căptușelile pot 
fi realizate din LDPE, LLDPE, 

MDPE și HDPE.

Sacii flexibili big bag 
conformi cu standardele 

ONU

Sacii flexibili big bag ce respectă 
standardele ONU sunt certificați 

pentru transportul mărfurilor 
periculoase în conformitate cu 

reglementările ADR. Sacii noștri 
conformi cu standardele ONU 

sunt testați și concepuți pentru a 
respecta toate cerințele aplicabile 
sacilor flexibili big bag prevăzute 

în standardele ONU.
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