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Met de juiste big bags wordt het vervoeren en verplaatsen van zand, grind, stenen, cement en andere 
bouwstoffen efficiënter en rendabeler. Bent u op zoek naar big bags die uw producten uitstekend 
beschermen? Wij leveren big bags van topkwaliteit, op maat gemaakt voor uw specifieke wensen.

Profiteer van onze expertise in verpakkingen voor uw sector.

keeps your industry going

Een bewezen staat van dienst
in de constructie- en bouwstoffensector
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Efficiënt, veilig en van 
uitstekende kwaliteit



Onze FIBCs (big bags) zijn van topkwaliteit. Al onze big bags worden uitvoerig getest en zijn veilig en 
duurzaam. Wij leveren onze FIBCs aan een uitgebreide klantengroep in de bouwstoffen- en tuinmaterialen 
sector. Onze big bags voldoen aan alle noodzakelijke eisen en regelgeving en onze klanten kunnen rekenen 
op de beste service van onze verpakkingsexperts.

De voordelen van onze verpakkingen 
voor uw bouwstoffen

Op maat gemaakte 
FIBCs met fantastische 
marketingmogelijkheden 
(bedrukking)

Efficiëntie en 
bescherming tijdens 
transport, opslag en 
handling

Uitstekende kwaliteit, 
superieure bescherming

Eigen FIBC productie-
faciliteiten

Lokale service, advies 
en opslag

Duurzaamheid in de 
keten



Efficiëntie en bescherming 
tijdens transport, 
opslag en handling
Verhoog uw efficiëntie en bescherm uw producten 
optimaal met onze big bags. 
• Bespaar kostbare opslagruimte: lege big bags 
    zijn lichtgewicht en ruimtebesparend 
• Gemakkelijk te hanteren: verschillende typen 
    lussen voor moeiteloos mechanisch vullen     
• Speciale losslurven voor gecontroleerd 
    lossen zonder morsen 
• Mogelijkheid om gevulde big bags te stapelen 
• Geen secundaire verpakking nodig

04 Lokale service, advies en opslag
Heeft u big bags, advies of service nodig? Wij zijn altijd dichtbij! 
Standaard maten (1 m3 , 1/2 m3, 1/3 m3) zijn bij ons uit voorraad leverbaar. Om samen tot de 
beste oplossing te komen, geven wij u graag technisch advies ter plaatse. Ons lokale sales- en 
serviceteam staat voor u klaar!



Op maat gemaakte FIBCs met fantastische 
marketingmogelijkheden (bedrukking)

Ervaar de voordelen van op maat gemaakte big bags voor uw proces en uw segment!
• Verschillende typen lussen (standaard, cross-corner, tunnel)
• Verschillende opties voor vullen en lossen
• Bedrukking met uw bedrijfsnaam of logo mogelijk op 4 zijden van de big bag

Uitstekende kwaliteit, superieure 
bescherming

Onze big bags worden geproduceerd en getest volgens de hoogste standaarden en zijn 
extern gecertificeerd. Hierbij wordt alle toepasselijke wet- en regelgeving nageleefd. Op 
deze manier minimaliseren we de veiligheidsrisico’s voor mens en milieu tijdens het 
gebruik. Ook bieden onze big bags gegarandeerde bescherming indien ze gevaarlijk afval 
bevatten.



Eigen FIBC 
productiefaciliteiten
Dankzij onze eigen gecertificeerde productiefaciliteiten 
hebben wij de volledige controle over de productie van 
onze big bags. Dit betekent controle over 
productkwaliteit en veiligheid, flexibiliteit in productie, 
snelle en tijdige levering en een veilige, 
gezonde werkomgeving voor onze mensen.
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keeps your industry going

Duurzaamheid in de keten

Een aantal hoofdpunten uit ons solide duurzaamheidsbeleid:
• Lidmaatschap van de UN Global Compact en een gouden MVO- 
    beoordeling door Ecovadis
• Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving voor onze   
   medewerkers (OHSAS, SA 8000)
• Het minimaliseren van onze invloed op het milieu door slimmer gebruik  
   van grondstoffen, het verminderen van transportbewegingen en de  
   reconditionering van big bags
• Herinvestering van winsten in ons bedrijf, waarmee we onze  
   productiefaciliteiten voortdurend ontwikkelen en lokale banen creëren 
• Al onze productiepartners dienen onze Global Code of Conduct te  
   ondertekenen en bewijs van naleving te overleggen
• Onze LC Supports Foundation draagt bij aan het verbeteren van de  
   welvaart en het milieu in lokale gemeenschappen



Waarom LC?
Committed  -  Reliable  -  Loyal

Altijd dichtbij

Met onze kantoren, eigen 

productiefaciliteiten en opslaglocaties 

in 16 landen in Europa, Afrika en Azië 

bieden wij internationale service met 

lokale ondersteuning.

Toonaangevend sinds 1923

We zijn een bewezen, betrouwbare en 

financieel sterke en gezonde zakenpartner 

met een inspirerende familietraditie.

Eigen productie

Met een eigen 

productie en 

toegewijde 

productiepartners 

bieden wij oplossingen 

op maat volgens 

onze eigen hoge 

kwaliteitsnormen.

Innovatieve aanpak

We investeren voortdurend 

in onze infrastructuur, 

systemen en processen om 

nu en in de toekomst aan 

de verwachtingen van onze 

klanten te voldoen en de 

klantervaring te verbeteren.

Long-term 
partnership

Ons bedrijf draait 

om transparantie en 

vertrouwen, en we richten 

ons op langdurige, 

wederzijds voordelige 

partnerschappen met 

onze medewerkers, 

productiepartners en 

klanten. 

De beste mensen

Onze medewerkers zijn ons 

meest waardevolle bezit. Onze 

experts begrijpen uw bedrijf, 

streven naar kwaliteit en zijn 

toegewijd om de beste oplossing 

te bieden.

Solide duurzaamheidsbeleid

We hebben de ambitie alle belanghebbenden te betrekken 

bij ons streven naar duurzame verpakkingsoplossingen. Zo 

beperken we de impact op het milieu en de verspilling van 

waardevolle producten tot een minimum en verrijken we 

tegelijkertijd de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Kwaliteit in 
verpakkingen 

Met een eigen interne 

kwaliteitsafdeling bieden 

we uitstekende kwaliteit en 

zorgen we voor de naleving 

van een uitgebreid portfolio 

van kwaliteitsvereisten.
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industry going

Sectoren die we 
bedienen

info@lcpackaging.com
www.lcpackaging.com
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