
Czy wiesz, że...
     Zastosowanie pojemników z PCR oznacza  
     ograniczenie ilości nowych materiałów  
     i paliw kopalnych 
     Dzięki naszemu nowemu formatowi  
     PCR zyskujesz najwyższą jakość

Plastik z recyklingu to cenny zasób
Plastik PCR (post-consumer recycled) to cenny zasób, i dlate-
go przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań może stać się 
atrakcyjnym opakowaniem plastikowym.

Superfos, firma należąca do koncernu Global Berry, z przy-
jemnością wprowadza serię najwyższej jakości pojemników z 
PCR w wielu rozmiarach i kształtach, w tym popularne opa-
kowania Paintainer®, SuperCube®, SuperLift® i SuperFlex®.

Idealne do farb, materiałów budowlanych i 
innych zastosowań
Wszystkie opakowania są dostępne z etykietą typu IML  
(In-Mould Label) w pełnej palecie kolorów. Więcej informacji 
na temat formatów i kształtów można znaleźć na kartach 
produktówych, dostępnych na stronie:

SuperLift®

Paintainer®

SuperFlex®

SuperCube®
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http://superfos.com/Products/Building-Materials/SuperLift
http://superfos.com/Products/Building-Materials/Paintainer
http://superfos.com/Products/Building-Materials/SuperFlex
http://superfos.com/Products/Building-Materials/SuperCube


Dlaczego wiaderka z PCR
firmy Superfos to dobry wybór?
     Opakowania wykonane z PCR wspierają  
     obiegowe gospodarowanie materiałami

     Są dostępne w wielu kształtach i rozmiarach

     Idealnie wykonana grafika dzięki technice  
     etykietowania w formie (In-Mould Labelling)
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Opakowania z przetworzonego plastiku
Nasze rozwiązania zwiększają wartość Twoich produktów i 
wspierają zrównoważony profil Twojej firmy. Dzięki naszym 
rozwiązaniom, możemy zaoferować opakowania do produktów 
niespożywczych, zawierające co najmniej 30% materiałów z 
odzysku. W zależności od zastosowania, możemy zaoferować 
znacznie więcej. W ścisłej współpracy z Twoją firmą możemy 
zagwarantować, że opakowania będą spełniały wymagania 
jakościowe.

Innowacje i solidne doświadczenie 
Superfos, firma należąca do koncernu Berry Global 
projektuje I produkuje innowacyjne opakowania z myślą o 
zrównoważonym rozwoju. Skorzystaj z naszego bogatego 
doświadczenia i odpowiedzialnego podejścia.

Skontaktuj się z nami 
Twój opiekun w Superfos pozostaje do Twojej dyspozycji, jeśli 
chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub konkretne porady 
na temat tego, jakie opakowania z PCR są odpowiednie dla 
Twojego produktu.

superfos.com superfos@rpc-superfos.com
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https://www.youtube.com/channel/UC8Wuo_3qVxU3luInPCpEFVA
https://www.linkedin.com/company/superfos/
http://www.rpc-superfos.com
mailto:superfos%40rpc-superfos.com?subject=

