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A gyógyszeripar számára a fogyasztók gyógyszerbiztonság iránti bizalmának elnyerése és megőrzése 
jelenti a legnagyobb kihívást. A gyógyszergyártó vállalatoknak a teljes ellátási láncban fel kell számolniuk 
minden bizalmatlanságot okozó tényezőt, mivel a vállalatokra, sőt, az ágazat egészére nézve a 
gyógyszerbiztonsági válsághelyzetek/járványok jelentik a legnagyobb fenyegetést. 

Az LC Packaging a bigbag zsákok nemzetközi vezető szakértője. Sok éves tapasztalatunk igazolja, hogy 
több nemzetközi vállalattal is együttmőködtünk termékeik gyógyszerbiztonságának megteremtése 
érdekében.

Innovatív bigbag program a prémium minőségő 
gyógyszerbiztonsági csomagolásokért
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Tisztább, biztonságosabb 
és fenntarthatóbb 

mozgásban tartjuk 
vállalkozását



Gyógyszerbiztonsági Program 

Tisztában vagyunk vele, hogy Ön milyen minőségi és biztonsági kihívásokkal áll szemben. 
Gyógyszerbiztonsági Programunkkal a gyógyszeripar számára a legszigorúbb iparági előírásoknak 
megfelelő legtisztább és legbiztonságosabb bigbag zsákokat kínáljuk. Kizárólag a „Pharma Clean 
Assurance Programme” felirattal ellátott zsákok felelnek meg annak az előírási szintnek, amelyet 
véleményünk szerint minden gyógyszerbiztonsági szempontból megfelelő csomagolásra ki kellene 
terjeszteni.

Vezető szakértelem a 
gyógyszerbiztonság terén

Toonaangevend 
op het gebied van 
kwaliteitsbeheer

Adviesverlening 
voor wereldwijde 

veiligheid

Geavanceerde 
productietech-
nologie

Innovatief 
productontwerp

Kostenefficiëntie 
en operationele 
doelmatigheid

Duurzaamheid 
in de hele keten

Pharma Clean 
assurance 

programme



Vezető a minőségirányításban

A gyógyszerbiztonsági előírásoknak való teljes körő megfelelés

A minőség nem pusztán az általunk kínált csomagolások legerősebb eleme: hanem 
maga a teljes csomagolás. Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a gyógyszerbiztonsági 
szempontból megfelelő, legkiválóbb minőségő csomagolást, valamint kiváló 
szolgáltatást biztosítsunk ügyfeleink számára. Elhivatott minőségellenőrzési részlegünk 
gondoskodik róla, hogy bigbag zsákjaink minősége, a gyártási folyamataink és a 
munkakörülmények megfelelőek legyenek. Számtalan élelmiszeripari előírásnak és 
szabványnak megfelelünk, így például: BRC, FSSC 22000, ISO 22000, (EU) 10/2011.
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Globális biztonsági konzultáció

A mi biztonsági kódexünk, az Ön ügyfeleinek bizalma

Szakértői útmutatásunk hozzájárul ügyfeleink magabiztosságához, ami a minőséget 
és a biztonságot illeti. Azáltal, hogy segítünk ügyfeleinknek megérteni és teljesíteni a 
tiszta csomagolási követelményeket, vezető szerepet töltünk be az iparágban. Bigbag 
Biztonsági Kódexünk terjesztésével azon fáradozunk Európa-szerte, hogy felhívjuk a 
figyelmet a tiszta csomagolás fontosságára, valamint, hogy ezt a felismerési folyamatot 
felgyorsítsuk: a kódex az iparág vezetőivel közösen kidolgozott útmutatókat tartalmaz, 
amelyek bemutatják, hogyan tartható fenn a biztonság, miközben a bigbag zsákok 
használatára vonatkozó szabályok betartásra kerülnek. 

mozgásban tartjuk 
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Innovatív terméktervezés

Vezető szerep a biztonság és a minőség terén az anyaginnovációknak 
köszönhetően

Az LC Packaginget a csomagolási megoldások iránti megnövekedett igény ösztönzi 
arra, hogy új anyagkombinációkat fejlesszen ki. Csomagolási megoldásaink 
megalkotása során a hozzáadott érték megteremtésére összpontosítunk. Kiváló 
záróbéléseinkkel még nagyobb védelmet biztosítunk a termékek számára, segítünk 
elkerülni a degradációs folyamatokat, valamint hozzájárulunk a megnövekedett 
élettartamhoz:

Modern gyártási technológia

Továbbfejlesztett gyógyszerbiztonság az innováció segítségével

Gyártóegységeink az összes szükséges biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek, 
továbbá modern tisztaszobákkal vannak felszerelve. Annak érdekében, hogy 
megfeleljünk a piac legmagasabb biztonsági előírásainak, folyamatosan fejlesztjük 
gyártási folyamatainkat. A végső célunk: „Az utolsó részecske eltávolítása” 
továbbfejlesztett technológiák használatával, így például:

• Az összes felhasznált anyag teljes migrációs tesztelése
•  Hatékonyabb tisztítás a rendkívül innovatív folyamatoknak köszönhetően:

 - A belső rész megtekintésére kifejlesztett technológia levegővel való tisztítás 
esetén
 -  A külső rész porszívózására kifejlesztett technológia 
 -  Ultrahangos technológia a kiöntő beszegésére 

• 10 000-es tisztasági osztályba tartozó bélésextrudálás
• Teljesen felszerelt túlnyomásos tisztaszoba
• 100%-os fémérzékelés

•  Prémium minőségő anyagok gyártása tisztaszobához 
hasonló körülmények, valamint a zárótulajdonságok 
összehasonlítása 

•  A gyógyszerbiztonsági előírásoknak megfelelő elektromos 
vezetőképességő alumínium bélések

 •  Prémium bélésstruktúrák, mint például PE/PA/PE, L1, L2
• Innovatív EVOH-záróbélés



Mőködési és költséghatékonyság

Tegyen szert még több előnyre: csökkentse az összköltségeket és 
növelje a rakodási biztonságot 

A gyógyszerbiztonság mellett abban is segítünk Önnek, hogy a bigbag zsákok 
használata esetén az összköltségszerkezet, valamint a mőködési hatékonyság is 
javuljon. Formatartó bigbag zsákjaink (Q-bagek) belső gyártási folyamataink legújabb 
fejlesztéseiből ügyfeleink az alábbi módokon profitálnak:

•  Cordnet-technológia, hogy alkalmazottai még nagyobb biztonságban lehessenek tárolás 
és raktározás közben

•  Cordnet-belső panelek a Q-bagek és Q-bélések magasabb stabilitása, valamint a 
bigbagek kiváló tölthetősége érdekében

•  Rendkívül stabil bigbag zsákok a rakodás biztonságossá tétele, valamint a termékek 
védelme érdekében

•  Optimalizált rakodótér, amely segít a fuvarköltségek, valamint az egy zsákra jutó CO2-
kibocsájtás csökkentésében 

•  Gambo-védőcsomagolás, amely véd a külső szennyeződésektől és a nedvességtől

Fenntarthatóság a teljes ellátási láncban

A megfelelő csomagolás felelősségvállalással 

Az LC Packaging partnerséget alakít ki alkalmazottaival, termékgyártóival és ügyfeleivel. 
Ezenkívül pedig felelősséget vállal az emberekért és a bolygóért! 
Vállalatunknál megbízható fenntarthatósági vállalati irányelv van érvényben:
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•  Legmagasabb szintő tagság az ENSZ Globális Megállapodásában: követjük az ENSZ 
irányelveit a vállalati és emberi jogok területén

•  Alkalmazottaink jólétének biztosítása érdekében biztonságos és egészséges 
munkakörnyezetet biztosítunk (OHSAS 18001, SA8000)

•  Beszállítói Magatartási Kódex, amely bizonyítja közös értékeinket 
termékgyártóinkkal

•  Minimális környezeti hatás a kevesebb erőforrásnak, szállításnak, valamint 
helyreállítási és újrahasznosítási programunknak köszönhetően (ISO 14001)

•  Gyáraink folyamatos fejlesztése, valamint a minőségi munkahelyek megteremtése 
érdekében visszaforgatjuk vállalatunk profitját

•  EcoVadis-tagság

mozgásban tartjuk 
vállalkozását



Miért az LC?
Elkötelezett - Megbízható - Lojális

Mindig az Ön közelében

Ázsia, Afrika és Európa 16 országában 

mőködő irodáink, gyáraink és 

raktárainknak köszönhetően 

vállalatunk nemzetközi szolgáltatásokat 

és helyi támogatást biztosít.

Piacvezető megoldások 1923 óta 

Vállalatunk stabil pénzügyi háttérrel és 

eredményekkel rendelkező, inspiráló 

családi légkörben mőködő elismert és 

megbízható üzleti partner.

Saját gyártású 
termékek 

Saját gyárainkkal 

és elkötelezett 

partnereinkkel 

kiváló minőségő, 

személyre szabott 

megoldásokat 

kínálunk.

Innovatív 
megközelítés

Folyamatosan fejlesztjük 

az infrastruktúránkat, 

rendszereinket és 

folyamatainkat, hogy 

ma és a jövőben is 

megfelelhessünk a vásárlók 

elvárásainak, és javíthassuk 

a fogyasztói élményt.

Hosszú távú 
együttmőködés

Vállalatunk egyik 

legfontosabb alappillére 

az átláthatóság és a 

megbízhatóság; hosszú 

távú, kölcsönösen 

előnyös partneri 

kapcsolatokra törekszünk 

munkavállalóinkkal, 

gyártópartnereinkkel és 

ügyfeleinkkel egyaránt. 

A legkiválóbb munkaerő

Az emberi tőke a legfontosabb 

vagyonunk. Szakértőink 

tisztában vannak az Ön 

vállalkozásának jelentőségével, 

és elkötelezettek a 

kiváló minőség, illetve a 

leghatékonyabb megoldások 

biztosítása mellett.

Megbízható fenntarthatósági stratégia

Minden érintettet szeretnénk bevonni a fenntartható 

csomagolási megoldások iránti küldetésünkbe annak 

érdekében, hogy csökkenthessük a környezeti terhelést és az 

értékes alapanyagok leselejtezését. Mindeközben igyekszünk 

növelni a társadalmi összefogást azokban az országokban, 

ahol jelen vagyunk.

Minőség a 
csomagolásban

Minőség-ellenőrzéssel 

foglalkozó belső részlegünk 

garantálja a kifogástalan 

minőséget, és az előírt 

minőségbiztosítási 

szabványoknak megfelelő 

átfogó portfóliót kínál.



mozgásban 
tartjuk 
vállalkozását

Ipar 
ágazatok

Kozmetikumok

Adalékanyagok

Aktív összetevők

info@lcpackaging.hu
www.lcpackaging.hu

LC Packaging Hungary

Székhely:
H-6782 Mórahalom
Rszkei út 52
Magyarország

T +36-62/ 581-010; 581-011
F +36-62/581-013
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