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PAKOWANIE UNIWERSALNE
kompleksowe usługi konfekcjonowania

OSZCZĘSNOŚĆ
CZASU

OSZCZĘDNOŚĆ
PIENIĘDZY

KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIA

Zapraszamy do współpracy w zakresie usług
pakowania żywności dla producentów i dystrybutorów.

Samodzielne konfekcjonowanie produktów wiąże się z kosztem zakupu i utrzymania
parku maszynowo-magazynowego oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry,
zapewniającej obsługę i transport produktów do klienta finalnego.
Prostszym i ekonomiczniejszym rozwiązaniem jest zlecenie konfekcjonowania
wyspecjalizowanej firmie.
Poszukujesz kompleksowego rozwiązania, dzięki któremu spakujesz produkty w
pojedyncze opakowania i dostarczysz je wprost do odbiorcy finalnego bez
zaangażowania własnych zasobów?

CO MOŻESZ U NAS SPAKOWAĆ?
produkty spożywcze (w tym świeże owoce i warzywa)
produkty przemysłowe

OFERUJEMY
kompleksową obsługę w zakresie pakowania produktów
sprawną obsługę techniczno-logistyczną (w tym transport)
szybkie i sprawdzone rozwiązania
terminowość realizacji zleceń
merytoryczne porady i konsultacje
elastyczność cenową przy stałej współpracy

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Dlaczego warto z nami współpracować?
MASZYNY I URZĄDZENIA
Dysponujemy wysokiej jakości, nowoczesnym parkiem
maszyn i urządzeń, zapewniający bezpieczeństwo pakowanej
żywności. Posiadamy certyfikaty i zapewniamy najwyższe
standardy bezpieczeństwa zgodnie z wymogami sanitarnymi.

OPAKOWANIA
Korzystamy z opakowań sprawdzonych producentów, które
gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. Na życzenie
klienta istnieje możliwość zastosowania opakowań producenta,
spełniającymi wymagania techniczne parku maszynowego.

PRZECHOWYWANIE
Produkty spożywcze wymagają szczególnej ochrony przed
wpływem czynników zewnętrznych. Zbyt wysoka lub niska
temperatura, wilgoć mogą niekorzystnie wpłynąć na ich jakość.
Dysponujemy magazynem umożliwiającym sprawny i szybki
proces pakowania, zapewniający najwyższą jakość produktów.

TRANSPORT
Zapewniamy klientom kompleksową obsługę zapewniającą
transport krajowy i międzynarodowy samochodami
specjalistycznymi typu chłodnia o ładowności do 3,5t.
Posiadamy zaplecze samochodowe oraz doświadczoną kadrę
kierowców, zapewniającą transport wielkiej ilości produktów.

LUDZIE
Za naszą pracą stoją ludzie pełni pasji i energii do efektywnej
pracy - wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści wykonujący
swoją pracę ze szczególną ostrożnością i dbałością o przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy.

STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA
Pracujemy w oparciu o najwyższej jakości standardy
bezpieczeństwa. Długoletnie doświadczenie w pakowaniu
produktów spożywczych oraz ich transporcie sprawia, że
zastosowane procedury są praktyczne oraz skoncentrowane na
zapewnieniu najwyższej jakość obsługi klienta na każdym etapie
współpracy począwszy od przejęcia opieki nad produktami po
dostarczenie spakowanych produktów do odbiorcy finalnego.

COVID-19
Bieżący rok, to rok wielu zmian. Pojawienie się pandemii
spowodowało, iż standardy bezpieczeństwa uległy szczególnym
zaostrzeniom. Rygorystycznie przestrzegamy standardów
bezpieczeństwa wzmocnionych o nowe procedury,
wspomagających walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa. Damy
zarówno o zdrowie naszych klientów i odbiorców opakowań z
równą troską co o własne

13LAT NA RYNKU
FUNKCJONUJEMY W BRANŻY SPOŻYWCZEJ OD 2008 ROKU!

Doświadczenie

Standardy

Współpracujemy zarówno z dużymi
jak i małymi producentami i odbiorcami.

Wypracowane standardy pracy zapewniają
najwyższą jakość świadczonych usług.

Zapraszamy do współpracy!
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