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www.lcpackaging.com

Kiváló minőség, 100%os újrahasznosíthatóság
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A bigbag zsákok vezető szakértője az
újrahasznosítási iparágban
Az LC Packagingnél tisztában vagyunk az újrahasznosítási ipar mindennapos kihívásaival, így a
háztartásokból, a gyártásból, valamint az iparágból származó feldolgozott műanyag, üveg, textil és gumi
törmelék hatékony és biztonságos tárolásából és szállításából származó kihívásokkal is. Az
újrahasznosítás területén sok évnyi tapasztalattal rendelkezünk, hiszen világszerte elérhető vezető
újrahasznosító üzemeinkben az ömlesztett áruk fenntartható csomagolási megoldásait kínáljuk.
Használja ki az újrahasznosítás területén szerzett szakértelmünket.

mozgásban tartjuk vállalkozását

Vezető szakértelem a tömegáruk ideiglenes
tárolására szolgáló rugalmas tartók (bigbag)
terén
Ami egykor hulladéknak számított, napjainkban gyakran valami újnak a kezdetét jelenti. Bigbag zsákjaink
(nagyméretű zsákok/extra nagy zsákok) mára már szerves részét képezik a hulladékkezelési és
újrahasznosítási szektor munkájának. Azzal is támogatjuk az újrahasznosítási ipart, hogy a felhasználói
hulladékokból még több fenntartható csomagolást és terméket készítünk, ezzel javítva „fenntarthatósági
lábnyomunkat”.
Kiváló minőségű bigbag zsákokat kínálunk. Minden egyes zsákunk biztonságos és tartós, valamint
egyenként kerül tesztelésre. Bigbag zsákjainkat az újrahasznosítási iparban kiterjedt ügyfélkör használja.
Célunk, hogy magabiztosságot teremtsünk a működési biztonság és hatékonyság területén. Zsákjaink
minden szükséges minőségi előírásnak megfelelnek, csomagolási szakértőink pedig a legjobb
szolgáltatást nyújtják ügyfeleink számára.

Csökkentse az
összköltségeket és
növelje a rakodási
biztonságot

Testre szabott bigbag
zsákok az egyéni
szükségleteknek
megfelelően

Fenntarthatóság a
teljes ellátási láncban

WorldBag: save the bag,
save the planet

Saját
gyártóberendezések
a legszigorúbb
minőségi
ellenőrzésekkel
és tesztelési
eljárásokkal a kiváló
minőségű, erős
igénybevételre
tervezett bigbag
zsákokért

Csökkentse az összköltségeket és növelje a
rakodási biztonságot
A bigbag zsákok népszerűsége egyre nő. Széles körű felhasználhatóságának
köszönhetően ez nem is csoda: A költséghatékony bigbag zsákok ideálisak ideiglenes
tárolásra és újrahasznosított anyagok szállítására.
• Rendkívül stabil bigbag zsákok Cordnet-technológiával, amely biztonságosabbá teszi a
rakodást, megvédi a termékeket és nagyobb biztonságot teremt az Ön alkalmazottai
számára.
• Kis súly, minimális helyigény: takarékoskodjon az értékes raktárhelységgel
• Könnyű kezelhetőség: számtalan kivitelben elérhető füllel az egyszerű mechanikus
töltésért, valamint különleges tervezésű kiöntőkkel az ellenőrzött kiöntésért,
anélkül, hogy a termék kiömölne
• Optimalizált rakodótér, amely segít a fuvarköltségek, valamint az egy zsákra jutó CO2kibocsájtás csökkentésében
• Nincs szükség másodlagos csomagolásra
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Saját gyártóberendezések a kiváló
minőségű, erős igénybevételre tervezett
bigbag zsákokért
Saját, tanúsítvánnyal rendelkező gyártóegységeinknek köszönhetően teljes
ellenőrzésünk alatt tartjuk a bigbag zsákok gyártását. Garantáljuk a legmagasabb
elvárásoknak megfelelő és kiváló minőségű előállítást, ezenkívül pedig egyéni
igényekre szabott bigbag megoldásokat, valamint felelősségteles bigbag gyártást
kínálunk. Gyáraink minden szükséges biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek, modern
berendezésekkel vannak felszerelve, valamint az ISO 21898-as szabványnak
megfelelően a legszigorúbb tesztelési és biztonsági folyamatokat alkalmaznak.
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:
•P
 rémium minőségű anyagok előállítása a legszigorúbb ellenőrzési és
tesztelési eljárásoknak megfelelően
• Prémium bélésstruktúra, mint például HDPE
• 10 000-es tisztasági osztályba tartozó bélésextrudálás

Testre szabott bigbag zsákok az egyéni
szükségleteknek megfelelően

Az újrahasznosító iparág vezető szakértői vagyunk, ami a megfelelő bigbag zsákok
megtervezését, gyártását, tesztelését és ügyfeleink számára való leszállítását illeti.
Valamennyi típusú bigbag zsákot úgy tervezünk meg, gyártunk és tesztelünk, hogy az
általunk nyújtott csomagolástechnikai megoldás teljes mértékben megfeleljen az egyéni
folyamatoknak és technikai igényeknek.
Az LC Packaging világszerte több mint 16 országban van jelen, és bigbag szakértőink a
helyszínen mindig rendelkezésre állnak, hogy technikai elemzést nyújtsanak, valamint
segítsenek Önnek az optimális működési és költséghatékonyság megteremtésében.

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:
• Legmagasabb szintű 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)
• A Beszállítói Magatartási Kódex bizonyítja közös értékeinket termékgyártóinkkal
• Minimális környezeti hatás a kevesebb erőforrásnak, szállításnak, valamint
helyreállítási és újrahasznosítási programunknak köszönhetően (ISO 14001)
• Gyártóegységeink folyamatos fejlesztése, valamint a minőségi munkahelyek
megteremtése érdekében visszaforgatjuk vállalatunk profitját
• EcoVadis-tagság
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WorldBag: felújítás és újrahasznosítás
Save the bag, save the planet
Az LC Packaging leányvállalata, a WorldBag Európában begyűjti a felhasznált
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 • ISO 14001 tanúsítvány
40% megtakarítás
• Megfelel a 94/62/EK EU-irányelvnek
• A kevesebb csomagolóanyag-hulladék
• NIWO- és VIHB-tagsággal
megtakarítást jelent ügyfeleink számára
• Csökkent környezeti hatás

mozgásban tartjuk vállalkozását

Miért az LC?
Elkötelezett - Megbízható - Lojális

Mindig az Ön közelében

Piacvezető megoldások 1923 óta

Ázsia, Afrika és Európa 16 országában

Vállalatunk stabil pénzügyi háttérrel és

működő irodáink, gyáraink és

eredményekkel rendelkező, inspiráló

raktárainknak köszönhetően

családi légkörben működő elismert és

vállalatunk nemzetközi szolgáltatásokat
és helyi támogatást biztosít.

megbízható üzleti partner.

A legkiválóbb munkaerő

Saját gyártású
termékek

Az emberi tőke a legfontosabb
vagyonunk. Szakértőink

Saját gyárainkkal

tisztában vannak az Ön

és elkötelezett

vállalkozásának jelentőségével,

partnereinkkel

és elkötelezettek a

kiváló minőségű,

kiváló minőség, illetve a

személyre szabott

leghatékonyabb megoldások

megoldásokat

biztosítása mellett.

kínálunk.

Minőség a
csomagolásban
Minőség-ellenőrzéssel

Hosszú távú
együttműködés

foglalkozó belső részlegünk
garantálja a kifogástalan

Vállalatunk egyik

minőséget, és az előírt

legfontosabb alappillére

minőségbiztosítási

az átláthatóság és a

szabványoknak megfelelő

megbízhatóság; hosszú

átfogó portfóliót kínál.

távú, kölcsönösen

Megbízható fenntarthatósági stratégia

kapcsolatokra törekszünk

Innovatív
megközelítés

munkavállalóinkkal,

Folyamatosan fejlesztjük

csomagolási megoldások iránti küldetésünkbe annak

az infrastruktúránkat,

érdekében, hogy csökkenthessük a környezeti terhelést és az

rendszereinket és

értékes alapanyagok leselejtezését. Mindeközben igyekszünk

folyamatainkat, hogy

növelni a társadalmi összefogást azokban az országokban,

ma és a jövőben is

ahol jelen vagyunk.

előnyös partneri

gyártópartnereinkkel és
ügyfeleinkkel egyaránt.

megfelelhessünk a vásárlók
elvárásainak, és javíthassuk
a fogyasztói élményt.

Minden érintettet szeretnénk bevonni a fenntartható

Ipar

ágazatok

mozgásban
tartjuk
vállalkozását

PET

Polipropilén (PP)

világszerte

PE

Polietilén (PE)

LC Packaging Hungary
Gumi

Székhely:
H-6782 Mórahalom
Rszkei út 53
Magyarország
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