
keeps your 
industry going

www.lcpackaging.com



LC Packaging is een familiebedrijf dat al vier generaties actief is in de
verpakkingsbranche. Onze dienstverlening begon in 1923 en is in de loop 
der jaren aanzienlijk uitgebreid. Met meer dan 16 kantoren, eigen FIBC 
productielocaties, 1.500 medewerkers en meer dan 70.000 m² opslagruimte 
in Afrika, Azië en Europa zijn wij altijd dichtbij. Als toonaangevende specialist 

in FIBC’s (big bags) staan wij graag voor u klaar!
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Packaging
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Beste lezer,  

LC Packaging is een 
familiebedrijf dat al vier 
generaties actief is in de 
verpakkingsbranche. In 1923 
begonnen onze activiteiten 
met het importeren en 
verhandelen van jute 
zakken. Inmiddels is LC 
Packaging uitgegroeid tot 
een full-service fabrikant 
en distributeur van flexibele 
transportverpakkingen. Wij 
zijn en een van de grootste 
verpakkingsexperts op 
het gebied van Flexible 
Intermediate Bulk Containers, 
ook bekend als FIBC’s of big 
bags.

LC Packaging heeft 
kantoren, magazijnen 
en eigen gecertificeerde 
productiefaciliteiten in 16 
landen in Afrika, Azië en 
Europa. Daarnaast hebben 
we een sterk netwerk van 
betrouwbare productiepartners. 
Dankzij ons wereldwijde 
netwerk en lokale service 
hebben we altijd en overal een 
antwoord op uw individuele 
verpakkingsbehoeften.
 
LC Packaging is uw 
partner voor duurzame 
verpakkingsoplossingen, voor 
elk product en elke sector. Van 
big bags voor de bouwsector, 
vormstabiele en geventileerde 
big bags tot food safe-, pharma 
clean-, UN- en electrostatische 
FIBC’s: ons motto is ‘keep your 
industry going’. 

Bij LC Packaging leveren wij 
onze klanten verpakkingen 
van constante, hoge kwaliteit. 
Wij geloven dat kwaliteit 
veel meer is dan alleen de 
sterkte van onze verpakkingen 
en de certificaten die we 
bezitten. Het gaat ook om de 
materialen die we gebruiken, 
om ons ultramoderne 
productieproces en om de 
kwaliteit van transport, opslag 
en dienstverlening. 

Kwaliteit heeft ook te maken 
met de arbeidsomstandigheden 
waaronder onze verpakkingen 
worden geproduceerd, en met 
het verminderen van onze 
ecologische voetafdruk. 

Graag danken wij u voor uw 
interesse in ons bedrijf. Wij 
kijken uit naar een duurzame 
en succesvolle samenwerking.

Met vriendelijke groet, 



Altijd dichtbij
Met onze kantoren, eigen 
productiefaciliteiten en 
opslaglocaties in 16 landen in 
Europa, Afrika en Azië bieden 
wij internationale service met 
lokale ondersteuning. We 
zijn de snelst groeiende FIBC 
leverancier!

Eigen productie
Dankzij onze eigen 
productielocaties en ons solide 
netwerk van betrouwbare 
productiepartners hebben 
we volledige controle over 
het productieproces van ons 
uitgebreide portfolio. Dit maakt 
ons flexibel en stelt ons in staat 
om oplossingen op maat te 
bieden die voldoen aan onze 
strenge kwaliteitseisen.

Toonaangevend sinds 
1923 
Ervaar onze inspirerende 
combinatie van de tradities 
van een familiebedrijf en de 
snelheid en flexibiliteit van een 
energieke, gespecialiseerde 
organisatie. We zijn een 
bewezen solide en betrouwbare 
partner, en zijn financieel sterk 
en gezond.

Innovatieve aanpak
Om aan klantverwachtingen 
te kunnen blijven voldoen en 
deze te blijven overtreffen, 
investeren we voortdurend 
in de innovatie van ons 
bedrijf en onze producten. 
We doen dit door middel van 
strategische investeringen 
in bedrijfsactiviteiten, 
IT, productontwikkeling 
en procesmanagement. 
Om u te helpen bij het 
optimaliseren van uw 
logistieke planning, bieden 
onze systemen real-time 
inzicht in uw voorraad en 
jaarlijks verbruik.

Kwaliteit in verpakkingen
Dankzij onze toegewijde interne kwaliteitsafdeling bieden we uitstekende kwaliteit en 
voldoen we aan een uitgebreid portfolio van vereiste normen en certificeringen. Ook 
werken we aan uitgebreidere en verbeterde kwaliteitsnormen in de gehele keten.

Aanpak
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Langdurige 
partnerschappen
Ons bedrijf kenmerkt zich 
door transparantie en 
vertrouwen. We focussen 
ons op lange-termijn relaties 
met onze werknemers, onze 
productiepartners en onze 
klanten, waarbij wederzijdse 
voordelen en voortgang 
centraal staan.

Beste mensen
Onze mensen zijn wereldwijd 
verspreid en we beschouwen 
hen als ons meest 
waardevolle kapitaal. Onze 
verpakkingsexperts begrijpen 
het belang van uw business, 
zijn gefocust op kwaliteit en 
toegewijd om u de oplossing 
te bieden die het beste bij u 
past.

Solide duurzaamheidsbeleid
We nemen onze verantwoordelijkheid voor meer duurzaamheid in de gehele keten 
serieus. Daarom ondersteunen we u bij het behalen van uw doelstellingen op het gebied 
van duurzaamheid en bij het vergroten van uw concurrentievoordeel. We voelen ons 
verantwoordelijk voor (onze) mensen en willen onze impact op het milieu beperken. LC 
Packaging herinvesteert bijna alle winst in het bedrijf en we zijn continu bezig met het 
ontwikkelen van onze productielocaties, zodat we in staat zijn om hoge kwaliteit banen te 
creëren voor de lokale bevolking.

LC Packaging draagt op unieke wijze bij aan het verminderen van afvalstromen dankzij 
de reconditionering van big bags door ons dochterbedrijf WorldBag. WorldBag haalt de 
gebruikte FIBC’s op uw locatie op en reinigt en inspecteert de zakken volgens strenge 
procedures. De zakken worden daarna weer in perfecte conditie bij u afgeleverd. 
WorldBag biedt zo een unieke, efficiënte, 100% duurzame oplossing, met de juiste 
balans tussen een lange levensduur en lage verpakkingskosten. 

Voordelen van onze WorldBag service:
• Tot 40% reductie van het aantal benodigde  
   nieuwe big bags
• Minder verpakkingsafval: besparing voor  
   uw klanten 
• Lagere impact op het milieu

• ISO 14001 gecertificeerd
• Voldoet aan EU-richtlijn 94/62/EG
• NIWO en VIHB geregistreerd

WorldBag: reconditioneren en recyclen
Save the bag, save the planet



Ons ruime aanbod aan FIBC’s 
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Voedselveilig & 
Pharma clean

LC Packaging’s voedselveilige 
en pharma clean FIBC’s 

voldoen aan ons innovatieve 
Food Safe & Pharma Clean 

Program: schonere, veiligere 
en duurzame verpakkingen van 

topkwaliteit voor voedsel en 
farmaceutische ingrediënten 

en producten.

Elektrostatisch Type C

Onze elektrostatische Type C 
FIBC’s zijn speciaal ontwikkeld 

voor elektrostatische toepassingen 
en voldoen aan de eisen van de 

internationale standaard IEC 
61340-4-4 Ed. Type C FIBC’s bieden 

bescherming tijdens het vullen 
en lossen in omgevingen waar 
brandbare gassen, dampen of 

stoffen aanwezig zijn.

1-2 punts hijsbare 
FIBC’s

Perfect voor relatief lage 
verpakkingsgewichten van 
500-1500 kg en in situaties 
waarbij de vulsnelheid van 

cruciaal belang is. Onze 1-2 
punts hijsbare big bags worden 
vooral gebruikt in combinatie 

met semi- of volledig 
automatische vullijnen.

Gereconditioneerde 
FIBC’s

Inzamelen - Reconditioneren - 
Vervangen - Retourneren

Met onze WorldBag formule 
halen we de big bags bij u op, 
reinigen en inspecteren ze en 
maken de zakken klaar voor 

hergebruik. Geschikt voor 
FIBC’s met safety factor 

6:1 en 8:1.

Elektrostatisch Type D 

Naast Type C FIBC’s ontwikkelen, 
testen, produceren en leveren we 
ook Type D FIBC’s. Op basis van 
de ATEX dust zones 20-22 en het 
MIE (Minimum Ignition Energy) 

niveau van uw product kunnen wij 
bepalen welke type FIBC bij uw 

eisen past.

Q bags (vormstabiel)

Onze Q-bags zijn 
vormstabiele FIBC’s met een 
binnenconstructie (baffles). 
De Q-bag blijft stabiel staan 

binnen de pallet afmetingen en 
kan optimaal beladen worden 
voor bijna elk type transport.
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Sectoren die we 
bedienen

Geneesmiddelen

Chemicaliën

Recycling

Mijnbouw en mineralen

Constructie en bouwstoffen

Puin

Diervoeding

Onze expertise 

Ons doel is om u een 
verpakkingsoplossing te 

leveren die volledig aan uw 
processen en technische 

eisen voldoet.  
Wij ontwikkelen, 

produceren en testen elk 
type FIBC daarom met de 
grootste zorg. Onze FIBC 

experts geven u graag ter 
plaatse technisch advies 

om samen de juiste FIBC te 
ontwikkelen: uw wensen, 

onze ervaring! 

UN FIBC’s

UN FIBC’s zijn gecertificeerd voor 
het transport van 

gevaarlijke goederen volgens de 
ADR-voorschriften. Onze UN big 

bags zijn getest en ontworpen om 
te voldoen aan alle eisen voor een 

UN FIBC.

Geventileerde big bags 

Onze geventileerde FIBC’s 
(big bags met luchtsleuven) 
zijn ademend, beschermend 

en zeer sterk: ideaal voor 
het behoud van producten 
als aardappelen, wortelen, 
uien, cacaobonen, noten en 

brandhout.

FIBC liners

Om uw waardevolle product te 
beschermen tegen zuurstof, 

waterdamp en uv, kan uw big bag 
worden voorzien van een liner. De 

liner kan gemaakt zijn van PP, 
PE, LDPE of een combinatie van 

deze materialen.

Voedingsmiddelen

Landbouwgewassen
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