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Schoner, veiliger
en duurzaam
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Innovatief FIBC-programma voor eersteklas
voedselveilige verpakkingen
De grootste uitdaging voor de voedingsmiddelen- en voedselingrediëntenindustrie is het winnen en
behouden van het consumentenvertrouwen in voedselveiligheid. Voedingsmiddelenbedrijven moeten het
risico van wantrouwen in de hele toeleveringsketen vermijden, aangezien crisissituaties of uitbraken in
verband met voedselveiligheid tot de grootste bedreigingen voor bedrijven en zelfs hele industrieën behoren.
LC Packaging is de internationale toonaangevende expert op het gebied van FIBC’s (Flexible Intermediate
Bulk Containers). We hebben een bewezen staat van dienst bij het samenwerken met mondiale bedrijven
op het gebied van de voedselveiligheid van hun producten.
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Onze toonaangevende kennis van
de voedingsmiddelenindustrie

Food Safe Assurance Programme
Wij begrijpen uw uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid. Met ons Food Safe Assurance
Programme bieden we de voedingsmiddelenindustrie de meest hygiënische en veiligste FIBC's die
voldoen aan de hoogste industriële normen. Alleen als de verpakking alle elementen van ons Food Safe
Assurance Programme bevat, voldoet het aan wat naar onze mening de standaard voor alle voedselveilige
verpakkingen zou moeten zijn.

Toonaangevend
op het gebied van
kwaliteitsbeheer
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Kostenefficiëntie
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doelmatigheid

Innovatief
productontwerp

Toonaangevend op het gebied van
kwaliteitsbeheer
Wij zorgen dat de voedselveiligheid volledig is gewaarborgd
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Kwaliteit is veel meer dan een stevige verpakking: het is het complete pakket. We streven
ernaar om voedselveilige verpakkingen van topkwaliteit en een uitstekende service te
leveren. Onze speciale kwaliteitsafdeling regelt alle aspecten wat betreft de kwaliteit van
onze FIBC's, onze productieprocessen en onze arbeidsomstandigheden. We voldoen aan
een uitgebreid portfolio van normen en voorschriften op het gebied van voedselveiligheid,
zoals: BRC, FSSC 22000, ISO 22000 en (EU) No. 10/2011.

Adviesverlening voor wereldwijde
voedselveiligheid
Onze veiligheidscode, het vertrouwen van uw consumenten
Onze deskundige begeleiding draagt bij aan een hoger consumentenvertrouwen in
voedselveiligheid. We lopen voorop in de industrie door voedingsmiddelenbedrijven te
helpen inzicht te krijgen in en te voldoen aan de normen voor hygiënische verpakkingen.
We creëren en versnellen het bewustzijn van de hygiëne van verpakkingen in de
Europese voedingsmiddelen- en voedselingrediëntenindustrie door het verspreiden
van onze Food Safety Code: richtlijnen die we in samenwerking met een toonaangevende
speler in de wereldwijde voedingsmiddelenindustrie hebben ontwikkeld en die
beschrijven hoe de voedselveiligheid wordt gewaarborgd door de specificaties van de
FIBC tijdens het gebruik in acht te nemen.
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Geavanceerde productietechnologie
Geavanceerde voedselveiligheid door innovatie
Onze fabrieken zijn geaccrediteerd met alle voedselveiligheidscertificaten en beschikken
over de modernste cleanroom-faciliteiten. We innoveren ons productieproces voortdurend
zodat we voldoen aan de hoogste voedselveiligheidsnormen die in de markt beschikbaar
zijn. Ons ultieme doel: 'Het laatste deeltje elimineren' door gebruik te maken van
geavanceerde technologieën, zoals:
• migratietesting van alle gebruikte materialen
•e
 ffectievere reiniging met behulp van zeer innovatieve processen:
- airwash-systeem met interne camera-inspectie
- vacuüm reinigingstechniek voor de buitenkant van de FIBC
- ultrasone ‘hemming’-technologie voor de los-/vulslurf
• 'Class 10.000' liner-extrusie
• complete cleanroom onder overdruk
• 100% metaaldetectie

Innovatief productontwerp
Toonaangevend op het gebied van voedselveiligheid en -kwaliteit door
middel van innovatieve materialen
De toenemende vraag naar verpakkingen voor voedingsmiddelen stimuleert LC
Packaging voortdurend om op zoek te gaan naar nieuwe materiaalcombinaties. We
richten ons op het creëren van een hoge toegevoegde waarde in onze verpakkingsoplossingen:
met onze uitstekende barrièreverpakkingen beschermen we uw producten beter,
helpen we het degradatieproces van voedingsmiddelen te vertragen, en dragen we bij
aan een langere houdbaarheid:
•h
 oogwaardige materiaalkwaliteit geproduceerd onder cleanroomcondities en met standaard barrière-eigenschappen
• voedselveilige geleidende aluminium liners
• h
 oogwaardige liner-samenstellingen, zoals PE/PA, L1, L2
en aluminium
• innovatieve EVOH barrière-liner

Kostenefficiëntie en operationele doelmatigheid
Bereik meer: totale kostenverlaging en veiligstelling van lading
Behalve met de voedselveiligheid, helpen we bedrijven om hun totale kostenstructuur
en operationele efficiëntie te verbeteren wanneer ze FIBC's gebruiken. Als gevolg van
de nieuwste ontwikkelingen bij onze interne productie van vormstabiele FIBC's (Q-bags)
profiteren onze klanten van:
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• 'Cordnet'-technologie voor extra versteviging en dus extra veiligheid voor uw werknemers op
opslaglocaties en in magazijnen
• 'Cordnet'-baffles voor een stabielere Q-bag/Q-liner en een uitstekende productstroom
tijdens het vulproces
• zeer stabiele FIBC's voor een hogere laadzekerheid en betere bescherming van uw producten
• geoptimaliseerde laadruimte, wat resulteert in een verlaging van de transportkosten en een
beperking van de CO2 -uitstoot per zak
• Gambo-FIBC biedt meerlaagse bescherming tegen vocht en verontreiniging

Duurzaamheid in de hele keten
Eerlijke verpakkingen door onze verantwoordelijkheid te nemen
LC Packaging ziet de eigen medewerkers, productiepartners en klanten als echte
partners en neemt verantwoordelijkheid voor het welzijn van mens en milieu.
We passen een solide duurzaamheidsbeleid toe door middel van:
• een 'advanced' lidmaatschap van het UN Global Compact-initiatief: we handelen volgens
de VN-principes voor mensenrechten in het bedrijfsleven
• een veilige en gezonde werkomgeving om het welzijn van onze medewerkers te
waarborgen (OHSAS 18001, SA8000)
• onze gedragscode voor leveranciers legt de waarden die we met onze productiepartners
delen vast
• een minimale impact op het milieu dankzij lager verbruik van grondstoffen, minder
transportbewegingen en een reconditionering- en recyclingprogramma (ISO 14001)
• herinvestering van de winst in ons bedrijf voor de voortdurende ontwikkeling van onze
productielocaties en het creëren van kwalitatief hoogstaande lokale banen
• lidmaatschap van EcoVadis
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Waarom LC
Toegewijd - Betrouwbaar - Loyaal

Altijd dichtbij

Toonaangevend sinds 1923

Met onze kantoren, eigen

We zijn een bewezen, betrouwbare en

productiefaciliteiten en opslaglocaties

financieel sterke en gezonde zakenpartner

in 16 landen in Europa, Afrika en Azië

met een inspirerende familietraditie.

bieden wij internationale service met
lokale ondersteuning.

Eigen productie

De beste mensen
Onze medewerkers zijn ons

Met een eigen

meest waardevolle bezit. Onze

productie en

experts begrijpen uw bedrijf,

toegewijde

streven naar kwaliteit en zijn

productiepartners

toegewijd om de beste oplossing

bieden wij oplossingen

te bieden.

op maat volgens
onze eigen hoge
kwaliteitsnormen.

Kwaliteit in
verpakkingen
Met een eigen interne
kwaliteitsafdeling

Langdurige
samenwerking

bieden we uitstekende
kwaliteit en zorgen we

Ons bedrijf draait

voor de naleving van een

om transparantie en

uitgebreide portfolio van

vertrouwen, en we richten

kwaliteitsvereisten.

ons op langdurige,
wederzijds voordelige
partnerschappen met

Innovatieve aanpak

Solide duurzaamheidsbeleid

onze medewerkers,

We investeren voortdurend

We hebben de ambitie alle belanghebbenden te betrekken

productiepartners en

in onze infrastructuur,

bij ons streven naar duurzame verpakkingsoplossingen. Zo

klanten.

systemen en processen om

beperken we de impact op het milieu en de verspilling van

nu en in de toekomst aan

waardevolle producten tot een minimum en verrijken we

de verwachtingen van onze

tegelijkertijd de gemeenschappen waarin we actief zijn.

klanten te voldoen en de
klantervaring te verbeteren.

Industrieën

die we bedienen
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Zuivel

Cacao

Granen

wereldwijd

Bakkerijproducten

LC Packaging International BV
Hoofdkantoor:
Hoogeveenenweg 150
2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel
Nederland

Suiker

Postbus 137
2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel
Nederland
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T +31 (0)180 39 38 37
F +31 (0)180 39 38 99
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