
podporujeme vaše 
výrobky 

www.lcpackaging.com



Spoločnosť LC Packaging je rodinný podnik, ktorý aktívne pôsobí v oblasti obalového 
priemyslu už štyri generácie. Spoločnosť bola založená v roku 1923 a svoju činnosť 
odvtedy výrazne rozšírila: dnes má pobočky a sklady vo viac než 16 krajinách po 
celom svete. Náš tím špecializovaných odborníkov na balenia skutočne rozumie 
odvetviu poľnohospodárstva a úzko spolupracuje s našimi zákazníkmi, aby zaistil 

tie správne balenia v správny čas na správnom mieste.

Odhodlaní Spoľahliví Lojálni

„95 rokov skúseností 
v oblasti balení pre 

poľnohospodárstvo“ 

podporujeme vaše výrobky



jednoduché slovko „kvalita“ a 
budeme podľa toho pracovať, 
nepochybujeme o tom, že 
budeme pre vás solídnym 
partnerom. A každý deň, 
každý mesiac, každý rok 
budeme naďalej investovať do 
svojho obchodného modelu. 
Neustále a vytrvalo.

Vďaka svojmu záväzku 
kvality dokážeme podporovať 
svojich zákazníkov v odvetví 
poľnohospodárstva pomocou 
tých najlepších výrobkov a 
služieb. Naši odborníci na 
balenia rozumejú výzvam na 
trhu ako nikto iný a vďaka 
svojej špecializácii vedia 
presne splniť požiadavky 
našich zákazníkov na 
dodanie presne včas, najmä 
uprostred žatvy. Sme tu, aby 

Vážený čitateľ,   

žiadna spoločnosť si nedokáže 
vybudovať dobré meno na 
tom, čo bude robiť, ale len na 
tom, čo už dosiahla. My sme 
hrdí na to, čo sme dosiahli, 
ale ešte oveľa viac na uznanie 
a dôveru, ktorú nám naši 
zákazníci za posledných 95 
rokov preukazovali. 

Pri pohľade späť možno týchto 
95 rokov vystihnúť jediným 
slovom: Kvalita! Čokoľvek 
robíme, snažíme sa robiť to 
správne. Neustále pri svojej 
práci i vo svojich hodnotách 
pamätáme na tú najvyššiu 
úroveň služieb. Či už ide 
o naše výrobky, ponúkané 
služby, alebo pracovné 
podmienky viac než tisícky 
našich zamestnancov.
Pokiaľ budeme mať na pamäti 

„Sme spol’ahlivým, 
dlhodobým partnerom 
našich zákazníkov 
pre tie najlepšie 
pol’nohospodárske 
balenia“

sme poskytli podporu vašim 
výrobkom!

Úprimne vám ďakujeme, 
že sa zaujímate o našu 
spoločnosť. Môžete sa 
spoľahnúť na náš zápal a 
odbornosť pri poskytovaní 
tých najkvalitnejších balení 
a služieb pre odvetvie 
poľnohospodárstva. To vám 
sľubujeme!

S pozdravom,

RIADITEĽ OBALOVÝCH 
MATERIÁLOV PRE 
POĽNOHOSPODÁRSTVO

Boudewijn van Fraassen



Popredná spoločnosť od 1923 

Zažite inšpirujúcu kombináciu tradičnej 
rodinnej firmy a rýchlej a flexibilnej podpory 
zo strany energickej a špecializovanej 
organizácie, ktorú stelesňujeme. Sme 
overeným solídnym a spoľahlivým 
obchodným partnerom so silnou a zdravou 
finančnou výkonnosťou.

Spoločnosť LC Packaging sa za ostatných 
95 rokov stala spoločnosťou svetového 
významu v oblasti výroby, dovozu a 
distribúcie poľnohospodárskych balení. 
Dnes môžeme s hrdosťou povedať, že sme 
jedným z najväčších odborníkov na balenia v 
poľnohospodárskom odvetví. 

Prístup
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Najlepší ľudia

Máme ľudí po celom svete a považujeme 
ich za svoju najväčšiu devízu. Naši 
odborníci na balenia v plnej miere chápu 
význam vašej obchodnej činnosti a sú 
odhodlaní poskytovať vám kvalitu a 
najlepšie riešenia.

Sezónna flexibilita
Okrem tých najlepších možných služieb 
zákazníkom ponúkame aj spoľahlivé 
dodávanie baliacich výrobkov, najmä počas 
sezónnych špičiek vášho výrobku.

Inovatívny prístup

Strategicky investujeme do pokročilých technológií na jednoduchšiu komunikáciu, lepšie možnosti 
sledovania, rýchlejšie spracovanie objednávok, čo nám umožňuje lepšie vás podporovať.

Rýchle a jednoduché online objednávanie 
bežného obalového materiálu a/alebo 
materiálu na mieru

Nonstop informácie v reálnom čase o 
zmluvách, skladových zásobách, stave 
objednávok, doručeniach, 
faktúrach atď.

Jednoduchý prístup cez váš iPhone, 
iPad, stolný počítač

Plne automatizovaný proces: vždy 
aktuálny, bez nutnosti manuálnych 
zásahov

Obchod LC Packaging Store
Náš online portál pre zákazníkov ponúka:



Špecializovaní a exkluzívni 
výrobní partneri 

Vďaka vlastnej výrobe a dlhodobým 
partnerstvám so špecializovanými a 
exkluzívnymi výrobnými partnermi máme 
výrobu svojho širokého sortimentu 
výrobkov plne pod dohľadom. To nám 
umožňuje byť flexibilnými a ponúkať 
riešenia na mieru, ktoré vyhovujú našim 
vlastným vysokým štandardom a osobnej 
kontrole kvality.

Zásady stabilnej udržateľnosti

Našu zodpovednosť za väčšiu udržateľnosť v 
rámci celého reťazca berieme vážne a podporíme 
vás pri dosahovaní cieľov v oblasti udržateľnosti 
a pomôžeme získavaní konkurenčnej výhody. 
Cítime sa zodpovední za (svojich) ľudí a chceme 
minimalizovať svoj vplyv na životné prostredie. 
Spoločnosť LC Packaging investuje takmer všetok 
svoj zisk späť do spoločnosti s cieľom trvalého vývoja 
našich výrobných lokalít a pobočiek, ktoré zaisťujú 
tisíc kvalitných pracovných pozícií pre miestnych 
ľudí.

Dlhodobé partnerstvo

Naša spoločnosť je zameraná na transparentnosť 
a dôveru a zameriavame sa na dlhodobé, vzájomne 
výhodné vzťahy s našimi zamestnancami, výrobnými 
partnermi a našimi zákazníkmi. 

Kvalita pri balení

Vďaka samostatnému oddeleniu kontroly kvality 
ponúkame špičkovú kvalitu a dodržiavanie 
predpisov vďaka komplexnému portfóliu povinných 
kvalitatívnych noriem a sústredíme sa na rozšírené 
a zlepšené kvalitatívne normy v rámci celého 
reťazca.

Vždy nablízku

Sme lídrom na európskom trhu 
poľnohospodárskych balení a naše výrobky sa 
používajú po celom svete. Vďaka našim pobočkám 
a viac než 70 000 m2 skladovej plochy v početných 
skladoch v 16 štátoch Európy, Afriky a Ázie 
ponúkame medzinárodné služby s miestnou 
podporou. 

Globálny kódex správania sa 
dodávateľa
V rámci skupiny LC Packaging sme 
zaviazaní k najvyšším štandardom sociálnej 
a environmentálnej zodpovednosti a etickému 
správaniu sa a očakávame, že naši obchodní 
partneri budú konať rovnako. Preto sme 
zaviedli Globálny kódex správania sa 
dodávateľa. Tento kódex je okrem iného 
inšpirovaný desiatimi princípmi dohody Global 
Compact OSN, vychádza z nich a opiera sa 
o medzinárodne prijímané princípy, ako sú 
SA 8000 a OHSAS 18001. 
Naši výrobní partneri v oblasti 
poľnohospodárskych balení sa zaviazali k 
súladu s týmto kódexom správania sa a budú 
pracovať podľa týchto prísnych noriem.

Global Supplier 

Code of Conduct

CoCV1, ©2016

supporting 
your products
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Vlnené vrecia

Tkaný polypropylén (WPP) je 
pevný, veľmi ľahký, priedušný, 

odolný voči vode a 100 % 
recyklovateľný. Vďaka 

možnostiam kvalitnej potlače 
BOPP a inteligentnému 

dizajnu prispievajú vrecia z 
WPP k silnej pozícii značky a k 

prevádzkovej efektívnosti.

Geotextilné a technické 
materiály

Spoločnosť LC Packaging 
dodáva rozličné druhy kvalitných 

technických materiálov, ktoré 
sa používajú na ochranu vašej 

úrody pred nepriaznivými 
poveternostnými podmienkami, 
škodlivým hmyzom či škodcami. 

Ponúkame siete na úrodu, tieniace 
siete, látky na kontrolu rastu 

koreňov, flís a kryty na ochranu 
pred krupobitím a vtákmi. 

Balenia pre malopredaj

Spoločnosť LC Packaging je 
odborníkom v oblasti fólií a 
košíčkov pre maloobchod: 

plastové košíčky, POF, BOPP, 
CPP, fólie. Naše balenia pre 

maloobchod prispievajú k dlhšej 
životnosti vašich výrobkov a 

umožňujú lepšiu prezentáciu  
v predajni.

Sieťky 

Široký sortiment: pletené 
(rašlové), perlinka, perlinkový 

baxmatic, monovláknové 
sieťky a rúrkové a extrudované 

pletivá rôznych veľkostí 
a farieb s optimálnou UV 
stabilizáciou. Ponúkame 

sieťky so štandardnými alebo 
personalizovanými štítkami.

Jutové vrecia 

Už od roku 1923 sme lídrami 
na trhu so 100 % biologicky 

rozložiteľnými jutovými vrecami. 
Ponúkame široký rad vriec s 
rozličnými rozmermi, pričom 

zaisťujeme aj potlač až do 
štyroch farieb na každej strane. 

Vyberte si buď bežné vrece, alebo 
vrece z materiálu baxmatic na 

automatické plnenie.

Vetrané veľké vaky 

Naše ventilované FIBC (veľké 
vaky/vaky na sypaný tovar) 

umožňujú optimálne vetranie, a 
tak i lepšie uchovanie výrobku. 

Tieto vaky sú veľmi pevné a 
dokonale sa hodia na dopravu 

či skladovanie zemiakov, mrkvy, 
cibule, fazule, obilia, palivového 

dreva, orechov atď.

podporujeme vaše výrobky

Náš široký rad  
POĽNOHOSPODÁRSKYCH 
výrobkov  



Odvetvia, 
pre ktoré dodávame

Pestovanie ovocia

Palivové drevo

Skleníkové záhradníctvo

Záhradníctvo

Pšenica a obilie

Vedeli ste, že...?

...máme k dispozícii viac než 
70 000 m2 skladovej plochy vo 

viac než 16 lokalitách v Európe, 
Ázii a Afrike? Obalové výrobky 

našich zákazníkov udržiavame 
skladom, aby sme im ich na 

vyžiadanie vedeli ihneď doručiť.

So žiadosťou o viac 
informácií sa obráťte na 

našich odborníkov na 
poľnohospodárske balenia. 

Naše tímy sú vám k dispozícii,

 aby poskytovali 
podporu vašim 

výrobkom! 

Príslušenstvo

Spoločnosť LC Packaging 
ponúka aj rad ďalších výrobkov, 
ktoré podporia vašu predajnú 
činnosť. Jednoducho stačí k 

svojej objednávke pridať položky 
ako uzatváravací prúžok, štítky/
etikety, rohové podložky, povraz, 

vlákna atď.

Papierové vrecia

Ponúkame vrecia rozličných 
veľkostí s kvalitnou potlačou (až 

štyri farby na stranu). Tieto vrecia 
sú mimoriadne pevné a je možné 

ich vyrábať s interným alebo 
externým ventilom. Vyberte si z 

rozličných druhov dna a voliteľnej 
mikroperforácie.

Poľnohospodárstvo

Ulitníky 

Krmivá pre 
zvieratá

Plastové vrecia

Spoločnosť LC Packaging 
dodáva široký rad vriec LDPE, 

HDPE, CPP a BOPP v rozličných 
farbách. Tlačíme v až ôsmych 
farbách a ponúkame niekoľko 
druhov perforácie. K dispozícii 

buď samostatne, na bloku, alebo 
na stojane, a tiež v rozličných 
konštrukčných typoch (napr. 

kónické, rovné atď.)



podporujeme 
vaše výrobky

LC Packaging Hungary

H-6782 Mórahalom
Röszkei út 52, Magyarország

T +36-62/ 581-010; 581-011
F +36-62/581-013

info@lcpackaging.hu
www.lcpackaging.hu


