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Cégünk az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer alapján működik.
A kereskedelmi forgalomban lévő csomagolásaink alkalmasak élelmiszeripari termékek csomagolására és megfelelnek a legszigorúbb jogszabályi követelményeknek
is, hiszen alapanyagbeszállítóinktól csak a
legmagasabb minőséget fogadjuk el, amit
laborelemzéssel és minőségi tanusítványokkal támasztunk alá.

100km
100km
160km

MŰANYAG

CSOMAGOLÁS
Sawius

Rugalmasság, gyorsaság,

MEGBÍZHATÓSÁG
Tudjuk, hogy a jól képzett alkalmazottak
mozgatórugói egy sikeres vállalkozásnak
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HAGYOMÁNY

ÉS TAPASZTALAT

A SAWIUS s.r.o. egy több évtizedes tapasztalattal rendelkező nagy múltú vállalat technológiájának és tudásának felvásárlásával alakult. A cég főleg élelmiszeriparban használatos műanyag csomagolóanyagok
gyártásával foglalkozik, de tevékenységi körét immár
kibővítette technikai bliszterek gyártására mind az autóipari, mind pedig az elektrotechnikai ágazatba. A hagyomány és a tapasztalat a mi sikerünk záloga.

Csomagolás az

élelmiszeriparban

egyéb iparágakban

A gyártás nagyteljesítményű préslégformázó G.N. gépeken, valamint termoformázó ILLIG gépeken
történik, melyek segítségével magas minőségben egyedi termékeket tudunk gyártani. Új termék
esetén együttműködve megrendelőinkkel részt veszünk a termék tervezési, fejlesztési folyamataiban. Tervező program segítségével 3 Dimenziós termékrajz, majd modell készül, amely alapján
CNC maró géppel gyártó formát készítünk. Ezen formák segítségével gyártjuk megrendelőink csomagolóanyagait, melyekre igény szerint vevőink cég LOGO -ját is feltüntethetjük.

Néhány éve nyitottunk az autóipari és elektrotechnikai szektor felé
is, így kibővítve terméksálánkat
és vevőkörünket. Megrendelőink
igényei alapján antisztatikus fóliából is gyártunk különféle technikai
blisztereket, továbbá speciális kivitelezésű dobozokat, betéteket
tervezünk és gyártunk törékeny
termékek csomagolására.

Célunk, hogy mégtöbb
világvezetői gyártó cégnek
legyünk üzleti partnerei.
Cégünk nemcsak multinacionális vállalatokkal, hanem ugyanúgy kisebb üzleti partnerekkel is sikeresen
együttműködik és segíti termékeik beépülését a köztudatba, hiszen a cégünk által kivitelezett csomagolóanyagok növelik a végtermék hatékonyabb eladhatóságát. Partnereink nemcsak a szakmai tanácsadást
és a végtermék stresszmentes realizálását várják el
tőlünk, hanem a magas minőséget is, amiért hajlandóak is fizetni. Részünkről minden projekt érdekes, így mi
szeretnénk lenni azok, akik megvalósítják ötleteiket.

Szilárdan állunk az Önök elképzelései mögött.
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Termékfejlesztő és szerszámkészítő részlegünk lehetővég teszi, hogy a gyártószerszámokat, formákat cégen belül készítsük el. Mindezt megrendelőink
értékelik, hiszen ezáltal pénzt és időt takarítunk meg
nekik.
Több mint 1000 fajta terméket kínálunk
Napi 400,000 db termék gyártása
A mi üzleti koncepciónk segít, hogy megtartsuk versenyképességünket a piacon valamint abban is,
hogy hatékonyan tudjunk megfelelni a folyamatosan
növekvő piaci igényeknek.
Célunk, hogy megtartsuk piaci helyzetünket és növeljük eredményeinket, valamint hitelesek, megbízhatóak legyünk megrendelőink és alkalmazottaink
szemében.
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Technikai csomagolás

Termékskálánk a következő fóliaalapanyagú ( PS, OPS, PET, PVC és PP)
csomagolóanyagokból áll:
l
desszert és bonbonbetétek, tálcák
l
bliszterek, dobozbetétek
l
salátás tégelyek,
l
sütemény és tortadobozok tetővel
l
logisztikai tálcák, technikai bliszterek
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