NAŠE

kvality

Naši partneri

Máme zavedený a aplikovaný systém
manažérstva kvality podľa požiadaviek
normy ISO 9001. Od dodávateľov materiálu na výrobu potravinárskych produktov vyžadujeme len tú najvyššiu kvalitu,
čo deklarujú laboratórnym rozborom a
certifikátmi.
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Sawius

Flexibilita, rýchlosť,

spoľahlivosť
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Vieme, že zamestnanci
sú strojcami nášho úspechu.

www.sawius.com

www.sawius.com

Zelený Háj č. 93, 947 01 Hurbanovo
Tel: +421 35 381 2544, Mob.: +421 908 763 593
E-mail: info@sawius.com
www.sawius.com
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Tradícia

Plastové obaly pre oblasť

značky SAWIUS
Spoločnosť SAWIUS s.r.o. vznikla s odkúpením
technológie a know-how od firmy s dlhoročnou
minulosťou. Rozhodujúcu časť našej produkcie
tvoria obaly pre potravinársky priemysel. Zameriavame sa aj na realizáciu technických blistrov pre
automobilový a elektrotechnický priemysel. Tradícia je naším úspechom.

potravinárstva

priemyslu

Našimi termoformovacímí strojmi GN a ILLIG spĺňame najvyššie nároky pre jedinečné obaly.
Náš tím ľudí sa zapája do výrobného procesu od návrhu až po finálny produkt. Nový produkt
sa začína tvoriť 3D programovaním, následne sa dostane do našej nástrojárne kde CNC
frézovaním rýchlo a spoľahlivo zhotovíme formu na nový plastový výlisok.
Ako pridanú hodnotu ponúkame na finálny produkt LOGO podľa želania klienta.

Niekoľko rokov sa orientujeme
aj na automobilový a elektrotechnický priemysel.
Na základe požiadaviek našich
klientov vyrábame aj z antistatickej fólie rôzne plastové tácky
a krytky, špeciálne blistre pre balenie krehkých výrobkov.

Našim cieľom je byť partnerom
pre svetových výrobcov.
Našimi zákazníkmi nie sú len nadnárodné spoločnosti, ale aj menšie firmy, ktorým napomáhame
dostať sa do povedomia spotrebiteľa. Pretože náš
obal, predáva. Naši klienti očakávajú nielen poradenstvo, návrh a finálnu realizáciu bez stresu, ale aj
vysokokvalitný produkt, za ktorý sú ochotní aj zaplatiť. Pre nás je každý projekt zaujímavý a chceme
to byť práve my, kto ho pre Vás uskutoční.

Sme odhodlaní stáť pevne za Vašimi nápadmi.
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l

l

l

l

Zázemie vlastnej špičkovo vybavenej konštrukčnej dielne nám pomáha byť prvou voľbou
pre našich zákazníkov, ktorí ocenia, že formy si
zhotovujeme sami.

Plastové obaly pre oblasť

Ponúkame pre Vás plastové výlisky
z PET, OPS, PP, PVC, PS materiálu
podľa Vašich požiadaviek:
l
dezertné vložky
l
misky a tácky
l
krabičky s viečkom
l
blistre pre torty a zákusky
l
technické blistre

	Viac ako 1000 druhov výlisových foriem.
Denne vyrobíme 400.000ks plastových výliskov.
Našim prístupom si udržiavame konkurencieschopnosť a dokážeme odpovedať na neustále sa zvyšujúce nároky trhu.
Naším cieľom je udržať si výborné výsledky a dôveryhodnosť voči partnerom a zamestnancom.
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