Recyclingindustrie
Duurzame FIBCverpakkingsoplossingen

www.lcpackaging.com

Uitstekende kwaliteit,
100% recyclebaar
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Toonaangevende FIBC-expert voor de
recyclingindustrie
Bij LC Packaging begrijpen we de dagelijkse uitdagingen in de recyclingindustrie, zoals het efficiënt en
veilig opslaan en vervoeren van verwerkt plastic, glas, textiel en schrootrubber afkomstig van
huishoudens, fabrieken en de industrie. We hebben een bewezen staat van dienst bij het ondersteunen van
toonaangevende recyclinginstallaties wereldwijd in hun behoeften op het gebied van duurzame
bulkverpakkingen.
Profiteer van onze expertise op het gebied van verpakkingen voor de recyclingindustrie.

keeps your industry going

Onze toonaangevende expertise in FIBC’s
(Flexible Intermediate Bulk Containers)
Wat vroeger afval was, is nu vaak het begin van iets nieuws. Onze FIBC’s (ook wel big bags of jumbo
bags genoemd) vormen tegenwoordig een integraal onderdeel van de afval- en recyclingindustrie. We
ondersteunen de recyclingindustrie bij het leveren van duurzamere verpakkingen en producten door
restafval te gebruiken om de duurzaamheidsvoetafdruk te verbeteren.
We bieden hoogwaardige FIBC’s. Al onze zakken zijn onafhankelijk getest, veilig en duurzaam. We
leveren FIBC’s aan een uitgebreid klantenbestand in de recyclingindustrie. Ons doel is om bij te
dragen aan een hoog vertrouwen in de veiligheid en efficiëntie van bedrijfsprocessen. Onze zakken
voldoen aan alle vereiste kwaliteitsvoorschriften, en onze klanten krijgen de beste service van onze
verpakkingsdeskundigen.

Verlaag uw totale kosten
en zorg voor een hogere
laadzekerheid

Op maat gemaakte
FIBC’s die voldoen aan
uw individuele eisen

Duurzaamheid in de
hele keten

WorldBag: save the
bag, save the planet

Eigen
productiefaciliteiten
met strenge
kwaliteitsinspecties
en -tests voor
hoogwaardige FIBC’s
die geschikt zijn voor
intensief gebruik

Verlaag uw totale kosten en zorg voor een
hogere laadzekerheid
De populariteit van de big bag neemt voortdurend toe. Gezien de grote veelzijdigheid van
de big bag is dit geen verrassing: FIBC’s zijn de ideale oplossing voor het tijdelijk opslaan
en vervoeren van recyclingmaterialen, en zijn zeer kostenbesparend voor uw activiteiten.
• Zeer stabiele FIBC’s met 'Cordnet'-technologie voor een hogere laadzekerheid, betere
bescherming van uw producten en meer veiligheid voor uw werknemers
• Laag gewicht, minimale ruimte: bespaar waardevolle magazijnruimte
• Eenvoudig te hanteren: met een grote keuze aan lussen voor moeiteloos mechanisch
vullen en speciale slurven voor gecontroleerd lossen zonder te morsen
• Geoptimaliseerde laadruimte, wat resulteert in een verlaging van de transportkosten en
een beperking van de CO2-uitstoot per zak
• Geen secundaire verpakking nodig
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Eigen productiefaciliteiten voor hoogwaardige
FIBC’s, geschikt voor intensief gebruik
Met onze eigen gecertificeerde productielocaties hebben we volledige controle over onze
big bag-productie. We garanderen dat onze productie conform de hoogste normen en van
uitstekende kwaliteit is, bieden op maat gemaakte FIBC-oplossingen, en verzekeren dat
onze big bags verantwoord zijn vervaardigd. Onze productielocaties zijn geaccrediteerd met
alle veiligheidscertificaten, beschikken over de modernste faciliteiten en zijn aan een groot
aantal strenge test- en veiligheidsinspectieprocessen volgens ISO 21898 onderworpen.
De toenemende vraag naar verpakkingen 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:
• hoogwaardige materialen die onder strenge inspecties en tests zijn vervaardigd
• eersteklas liner-samenstellingen zoals HDPE
• 'Class 10.000' liner-extrusie

Op maat gemaakte FIBC’s die aan uw
individuele eisen voldoen
Wij zijn de toonaangevende expert in het ontwerpen, produceren, testen en leveren
van de juiste big bag voor de recyclingindustrie. Wij kunnen elk type FIBC produceren
waar onze klanten om vragen, en gebruiken onze expertise voor het leveren van een
verpakkingsoplossing die volledig voldoet aan uw individuele processen en eisen wat betreft
technische specificaties.
LC Packaging heeft vestigingen in meer dan 16 landen wereldwijd, en er is altijd een lokale
FIBC-expert beschikbaar om een technische evaluatie ter plaatse uit te voeren en u te
helpen een optimaal niveau van operationele doelmatigheid en kostenefficiëntie te bereiken.

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 met het oog op de voortdurende
ontwikkeling van onze productielocaties en het creëren van kwalitatief
hoogstaande lokale banen
• lidmaatschap van EcoVadis
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WorldBag: reconditioneren en recyclen
Save the bag, save the planet
Het aan LC Packaging gelieerde WorldBag zamelt big bags uit heel Europa in, reinigt
ze en herstelt ze om ze opnieuw te gebruiken. Vervolgens worden de zakken weer in
onberispelijke staat aan onze klanten aangeboden. Met deze 'closed-loop'-formule biedt
WorldBag een unieke, efficiënte en duurzame 100%-oplossing. Het reconditioneren van
uw big bags zorgt voor een juiste balans tussen een lange levensduur en lage kosten.
Voordelen van onze WorldBag-service:
• kostenbesparingen tot 40% dankzij lagere
verpakkingskosten
•
Minder verpakkingsafval resulteert in
besparingen voor uw klanten

• Vermindering van de impact op het milieu
• ISO 14001-gecertificeerd
• Voldoet aan EU-richtlijn 94/62/EG
• NIWO- en VIBH-geregistreerd

keeps your industry going

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.
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