
IGEN!
Műanyag, mint csomagolóanyag

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSUNK

Az erőforrások megőrzése és a fenntarthatóság vállalatunk 

számára nem csak üres szavak vagy egy marketingstratégia 

részei, hanem gondolkodásmódunk és tetteink alapkövei.

Legfőbb cél a műanyag mint alapanyag felelősségtudatos 

kezelése és feldolgozása.
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A felhasznált alapanyagmennyiség csökkentése

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSUNK

A műanyagcsomagolások és használati tárgyak fejlesztése 
és konstrukciója során az optimális anyagok kiválasztása, az 
innovatív eljárási módszerek használata és a különböző 
géptípusok és -méretek lehető legjobb kiválasztása, ill. 
alkalmazása által a műanyag mennyisége a szükséges 
minimális mennyiségre csökkenthető.
Ezekkel az intézkedésekkel évente több tonna alapanyag- ill. 
műanyag felhasználása takarítható meg.

A csökkentés három sarokköve

az anyagvastagság a kész csomagolóanyagok esetében, melyek  
egyidejűleg megfelelnek az előírásoknak, valamint ideális 
csomagolási tulajdonságokkal rendelkeznek

termelési hulladék (stancrács formájában) tekercsszélességek, 
gépméret és a mélyhúzó szerszám konstrukciójának optimális 
arányával

selejt eljárási, beállítási és termelési folyamatok állandó 
optimalizálásával

Újrahasznosított & 
újrahasznosítható 

alapanyagok 
felhasználása

Többször 
felhasználható 
csomagolások 

fejlesztése

Innováció és 
bio-műanyag

A felhasznált 
alapanyagmennyis

ég csökkentése

Tanácsadás és 
hálózat

ISO 14001
tanúsítás

IGEN!
Műanyag, mint csomagolóanyag



Újrahasznosított & újrahasznosítható alapanyagok felhasználása

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSUNK

Az alapanyagok beszerzése során egyre inkább a regenerált 
anyagokat részesítjük előnyben és igyekszünk az új műanyag 
arányát a lehető legalacsonyabb szinten tartani. 
Innovatív beszállítókkal való együttműködés eredményeként a 
csomagolásokhoz már akár 100%-ban regenerált műanyagot is 
tudunk kínálni, élelmiszeripari minőségben, a legkülönbözőbb 
kivitelben és színben. 
Ahol a csomagolásra vonatkozó technikai és eljárási 
követelmények alapján a 100% regenerált felhasználás nem 
lehetséges, innovatív műanyagfóliákra támaszkodunk, amelyek 
nagyrészt (80%-ig) regenerált és csak kisrészt a külső rétegben 
található új műanyagból állnak.

Ez az eljárás ideálisan ötvözi az optimális fólia- és 
csomagolási tulajdonságokat valamint az erőforrások 
megőrzését.
Szállítóinkkal való szoros együttműködésben 
folyamatosan ezen alapanyagok optimalizálásán 
dolgozunk, hogy a felhasznált újrafeldolgozott
nyersanyag arányát tovább növeljük.
Az új anyagok aránya jelenleg kb. 25%, a cél ennek 
tovább csökkentése.
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Újrahasznosított és újrahasznosítható alapanyagok felhasználása

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSUNK

Ugyanakkor ügyelünk arra, hogy csak újrahasznosítható 
alapanyagot használjunk a csomagolóanyagok gyártásához. 
Cégünk csak így tudja tiszta lelkiismerettel garantálni, hogy a 
körkörös gazdaság zártan és fenntarthatóan működjön.
Cégünk számára ez azt jelenti, hogy a mono alapanyagokat 
részesítjük előnyben a kombinált alapanyagokkal szemben.
Kombinált anyagokat csak nagyon különleges esetekben 
használunk, ahol például technikai okok miatt nem lehet 
kikerülni őket – mint az érzékeny élelmiszerek 
csomagolásánál használt zárórétegek. 

Üzemeinkben a gyártási hulladékot (stancrács), hibás 
darabokat és a selejtet is újrahasznosítjuk. 
Ehhez saját műanyagdarálót használunk, amiben a 
műanyagokat típusonként elkülönítve ledaráljuk és 
nyersanyag beszállítóinknak visszaszállítjuk.
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Többször felhasználható csomagolások

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSUNK

Elsősorban műszaki területen és a szállítási csomagolásoknál egyre inkább a 
többutas/visszatérő csomagolást részesítjük előnyben.
Ezeket a vevővel egyeztetve közösen tervezzük meg, fejlesztjük és vezetjük be a 
piacra.
Itt a hangsúly a konstrukció és a fejlesztés során a nagyon tartós és stabil 
csomagolási megoldásokon van.
Ezeknek a többutas csomagolásoknak az újrahasznosítási lehetősége 
számunkra magától értetődő.  
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Innováció és bio-műanyag

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSUNK

Az innovatív nyersanyagok és bio-műanyagok fejlesztését nagy érdeklődéssel  
követjük figyelemmel és az új nyersanyagok mélyhúzási tulajdonságait a saját 
gépeinken és termékeinken alaposan teszteljük.
Partnereinkkel és nyersanyagbeszállítóinkkal szoros együttműködésben 
szeretnénk ezen a területen is úttörők lenni, hogy vevőink számára ezeket az 
újításokat is felajánlhassuk.
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Tanácsadás és hálózat

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSUNK

Vállalatunk számára rendkívül fontos az együttműködés a teljes értéklánc 
mentén, úgy mint a partneri együttműködés a beszállítókkal, vevőkkel és üzleti 
partnerekkel.
Információ szolgáltató, takarékos megoldást nyújtó partnerként és 
szakemberként állunk rendelkezésre az innovatív csomagolási megoldások 
fejlesztésének területén.
Célunk, hogy a kihívásokat együtt győzzük le, továbbadjuk tudásunkat és 
vevőink számára a lehető legjobb tanácsokat adjuk annak érdekében, hogy 
egyedi megoldások születhessenek.

Újrahasznosított & 
újrahasznosítható 

alapanyagok 
felhasználása

Többször 
felhasználható 
csomagolások 

fejlesztése

Innováció és 
bio-műanyag

A felhasznált 
alapanyagmennyiség 

csökkentése

Tanácsadás és 
hálózat

ISO 14001
tanúsítás

IGEN!
Műanyag, mint csomagolóanyag


