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Spoločnosť LC Packaging je rodinný podnik, ktorý aktívne pôsobí v oblasti 
obalového priemyslu už štyri generácie. Spoločnosť začala svoju činnosť v roku 
1923 a za uplynulé roky sa významne rozšírila. V súčasnosti sme poprednou 
globálnou spoločnosťou s vlastnými výrobnými prevádzkami v Európe, Ázii 
a Afrike, a zamestnávame viac ako 1  000 zamestnancov: sme popredným 

odborníkom v oblasti riešení FIBC. 
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Odhodlaní Spoľahliví Lojální

Popredný odborník 
v oblasti obalov na 

udržateľné riešenia FIBC



Popredný odborník  
na FIBC 

riaditeľ oddelenia 
priemyselných obalov

Marcel Schouten

Vážený čitateľ,

spoločnosť LC Packaging je 
rodinný podnik, ktorý aktívne 
pôsobí v oblasti obalového 
priemyslu už štyri generácie. 
Spoločnosť, ktorá začala 
svoju činnosť v roku 1923 
ako dovozca a obchodník s 
jutovými vrecami, sa postupne 
rozvíjala a v súčasnosti je 
výrobcom a distribútorom 
poskytujúcim komplexné 
služby, a jedným s najväčších 
odborníkov na obaly v oblasti 
flexibilných prechodných 
kontajnerov na sypký materiál, 
nazývaných aj FIBC, veľké vaky 
alebo vaky na sypký tovar. 

Spoločnosť LC Packaging 
má svoje pobočky, sklady a 
výrobné závody v 16 krajinách 
Európy, Ázie a Afriky, a vlastné 
certifikované výrobné prevádzky 
a vyhradených výrobných 
partnerov. Spolu s našou 
globálnou sieťou a lokálnymi 
službami nám to umožňuje 
reagovať na vaše individuálne 
potreby v oblasti obalov 
kedykoľvek a kdekoľvek.
 
Spoločnosť LC Packaging 
je odhodlaná byť vaším 
dlhodobým partnerom v 
oblasti udržateľných obalových 
riešení pre všetky vaše 
produkty a rôzne priemyselné 
odvetvia. Od vakov pre oblasť 
stavebníctva cez vaky s pevným 
tvarom a vetrané vaky, až 
po FIBC pre potravinárstvo, 
farmaceutický priemysel, OSN 
a elektrostatické FIBC: naším 
mottom je udržiavať vaše 
odvetvie v pohybe. 

V spoločnosti LC Packaging 
svojim zákazníkom 
garantujeme konzistentné 
vysokokvalitné riešenia. To 
znamená omnoho viac než len 
pevnosť našich obalov a naše 
ucelené portfólio certifikátov: je 
to obal ako celok.

Je to o kvalitných materiáloch, 
ktoré používame, moderných 
výrobných procesoch, kvalite 
dopravy a skladovania 
a o kvalite služieb, ktoré 
poskytujeme a tiež 
o pracovných podmienkach, 
v ktorých sa naše balenia 
vyrábajú, a o udržateľných 
postupoch, ktoré prispievajú 
k znižovaniu nášho vplyvu na 
životné prostredie.

Ďakujeme vám, že sa zaujímate 
o našu spoločnosť. Tešíme 
sa na udržateľné a úspešné 
partnerstvo.  

S pozdravom



Vždy nablízku

Sme najrýchlejšie rastúcim 
dodávateľom FIBC a vďaka 
našim kanceláriám, výrobným 
prevádzkam a skladom v 16 
krajinách v Európe, Afrike a Ázii 
ponúkame medzinárodné služby 
s lokálnou podporou.

Vlastná výroba 

Vďaka vlastnej výrobe a 
vyhradeným výrobným partnerom 
máme výrobu nášho širokého 
portfólia produktov plne pod 
kontrolou. To nám umožňuje byť 
flexibilnými a ponúkať riešenia 
na mieru, ktoré vyhovujú našim 
vlastným vysokým štandardom a 
osobnej kontrole kvality.

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.

Inovatívny prístup

Nepretržite investujeme do našej 
infraštruktúry, aby sme vyhoveli 
a zlepšovali skúsenosť našich 
zákazníkov. Naše systémy poskytujú 
v reálnom čase prehľad o inventári 
a ročnom využití, čo nám pomáha 
optimalizovať vaše logistické 
plánovanie.

Kvalita pri balení

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

Prístup
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Dlhodobé partnerstvo

Naša spoločnosť je zameraná 
na transparentnosť a 
dôveru, a zameriavame 
sa na dlhodobý, vzájomne 
výhodný vzťah so svojimi 
zamestnancami, výrobnými 
partnermi a zákazníkmi.  

Najlepší ľudia

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

Zásady stabilnej udržateľnosti

Našu zodpovednosť za väčšiu udržateľnosť v rámci celého reťazca berieme vážne a 
podporíme vás pri dosahovaní cieľov v oblasti udržateľnosti a získavaní konkurenčnej 
výhody. Cítime zodpovednosť za (našich) ľudí, chceme minimalizovať náš vplyv na životné 
prostredie a takmer všetok zisk opäť investujeme do našej spoločnosti na účely trvalého 
rozvoja našich výrobných prevádzok a kancelárií, aby sme boli schopní zabezpečiť viac 
ako 1 000 vysokokvalitných miestnych pracovných pozícií.

Pobočka WorldBag spoločnosti LC Packaging zbiera použité veľké vrecia z celej Európy, 
čistí ich a opravuje, aby boli pripravené na opätovné použitie. Vrecia sa potom dodávajú 
zákazníkom vo výbornom stave. Vďaka tomuto uzavretému kruhu predstavuje WorldBag 
unikátne, efektívne a 100 % udržateľné riešenie. Obnova veľkých vriec zabezpečuje 
správnu rovnováhu medzi dlhou životnosťou a nízkymi nákladmi. 

Výhody našej služby WorldBag:
•  Nižšie náklady na balenie ponúkajú  

úsporu až 40 %
•  Menej odpadu z obalov znamená úsporu  

pre vašich zákazníkov
• Nižší dosah na životné prostredie

• Certifikované v súlade s normou ISO 14001
• Vyhovuje smernici EÚ 94/62/EG
• Registrované v organizácii NIWO a VIHB

WorldBag: obnova a recyklovanie
Ušetrite vrece, ušetrite planétu



Naša široká paleta 
vriec FIBC 
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FIBC s 1-bodovým až 
2-bodovým zdvíhaním

Ideálne pre relatívne nízke 
hmotnosti balení od 500 do 

1 000 kg a v situáciách, keď je 
rozhodujúca rýchlosť plnenia. 

Naše veľké vaky s 1- až 2-bodovým 
zdvíhaním sa väčšinou používajú 
na poloautomatických alebo plne 
automatických plniacich linkách. 

Obnovené FIBC

Zber – Obnova – 
Výmena – Vrátenie

V rámci nášho uzavretého 
kruhu WorldBag vaky zbier-
ame, čistíme, kontrolujeme 
a pripravujeme na opätovné 
použitie. Vhodné pre FIBC 

s bezpečnostným faktorom 
6 : 1 a 8 : 1

Q bag (s pevným  
tvarom)

Naše vaky Q bag sú FIBC 
vaky s pevným tvarom 

vybavené vnútornou výstužnou 
konštrukciou. Výstuž zaisťuje, 

že si vrece Q bag zachová 
rozmer palety a zaručuje 
optimálne nakladanie pre 
akýkoľvek druh prepravy.

Potravinárske a 
farmaceutické

Potravinárske a farmaceutické 
vrecia FIBC od spoločnosti LC 
Packaging zahŕňajú inovatívny 
potravinársky a farmaceutický 

program pre čistejšie, 
bezpečnejšie a udržateľné 
prémiové balenie potravín 

a farmaceutických zložiek a 
produktov.

Elektrostatický typ C

Naše elektrostatické vrecia FIBC 
typu C sú špeciálne určené pre 

elektrostatické aplikácie a spĺňajú 
požiadavky medzinárodnej normy 

IEC 61340-4-4. FIBC typu C 
ponúkajú bezpečnosť pri plnení 

a vysypávaní v atmosférach s 
horľavými plynmi, výparmi alebo 

prachom. 

Elektrostatický typ D 

Popri type C navrhujeme, 
testujeme, vyrábame a dodávame 

aj elektrostatické vrecia FIBC 
typu D. Na základe prachových 

zón ATEX 20 – 22 a úrovne 
produktu MIE môžeme zistiť, 

ktorá klasifikácia FIBC vyhovuje 
vašim požiadavkám. 



Odvetvia, 
pre ktoré dodávame

Farmaceutický priemysel

Chemický priemysel

Recyklácia

Baníctvo a minerálne nerasty

Stavebníctvo

Odpad

Krmivá pre zvieratá

Ďalšie 

Navrhujeme, vyrábame 
a testujeme každý typ 

FIBC, aby sme zabezpečili, 
že dodáme obalové 

riešenie, ktoré na 100 % 
splní požiadavky vašich 

individuálnych procesov a 
technických špecifikácií. 

Naši odborníci v oblasti 
FIBC sú vám k dispozícii, 

aby vykonali technické 
vyhodnotenie vo vašej 

prevádzke, pomohli vám 
nájsť správne riešenie FIBC 

a dosiahnuť optimálnu 
úroveň prevádzkovej a 

nákladovej efektívnosti.

Vetrané veľké vaky 

Naše vetrané vaky sú vzdušné 
a veľmi pevné na lepšiu 

ochranu produktov. Ideálne 
na zemiaky, mrkvu, cibuľu, 

kakaové zrná, drevené polená, 
orechy atď.

Výstelky pre FIBC

Výstelky poskytujú dodatočnú 
ochranu proti prúdeniu vzduchu 
a vodných pár a účinkom svetla. 

Dostupné výstelky: LDPE, LLDPE, 
MDPE a HDPE.

Potravinárstvo

Poľnohospodárstvo

Obaly FIBC podľa  
nariadení OSN

Obaly FIBC podľa nariadení OSN 
sú certifikované na prepravu 

nebezpečného tovaru v súlade 
s nariadeniami ADR. Naše vaky 

podľa nariadení OSN sú testované 
a navrhnuté tak, aby boli v súlade 
so všetkými požiadavkami FIBC 

OSN.
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