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LINIA PRODUKTÓW 
OMÓWIENIE

Pojemniki z tworzywa techno Boxes™ – pojemniki z tworzywa o strukturze falistej do 
wielokrotnego użytku: Obniż koszty pakowania na potrzeby dystrybucji do kilku groszy na cykl 
dystrybucyjny. Zredukuj zanieczyszczenia środowiska naturalnego związane z pakowaniem na 
potrzeby dystrybucji o ponad 80%. Pojemniki Techno Boxes sprawdzą się lepiej jako rozwiązanie 
do ochrony produktów, zaś nasza prosta w montażu, wstępnie zautomatyzowana technologia 
PressSet™ ułatwi proces pakowania. 

zaoszczędź wiele i ciesz się dodatkowymi korzyściami, jeśli możesz 
odpowiedzieć twierdząco na trzy poniższe pytania:

Proces recykLinGowy: Czy wykorzystujesz proces recyklingowy do gromadzenia opakowań z 
terenu w celu ponownego ich wykorzystania?

skUtecznie oDzyskUj koszty zwiĄzane z oPakowaniami: Czy w Twoim przedsiębiorstwie 
jest stosowany lub dostępny system logistyki zwrotów, umożliwiający gromadzenie opakowań z 
terenu szybko i opłacalnie?

Ponownie wykorzystaj oPakowania, co najmniej 10 razy na rok: Aby otrzymać 
znaczący zwrot z inwestycji (ROI), opakowania należy utrzymywać w obiegu co najmniej 10 razy na 
rok. Im częściej są wykorzystywane ponownie, tym większy i szybszy będzie zwrot z inwestycji. Czy 
możesz wykorzystywać opakowania ponownie co najmniej 10 razy na rok?

Jeśli odpowiedzi na trzy powyższe pytania są twierdzące, zapraszamy do kontaktu z TCC. Pomożemy Ci obniżyć 
koszty opakowań na potrzeby dystrybucji w znaczący sposób, jednocześnie ułatwiając operacje pakowania. 
Nasze wstępnie automatyzowane pojemniki PressSet™ skracają czas oraz zmniejszają wykorzystanie 
materiałów i nakłady pracy związane z produkcją opakowań. 

TCC jest globalnym dostawcą opakowań do wielokrotnego użytku. Utrzymujemy niskie koszty produkcji, 
korzystając z jedynego na świecie wysoce wydajnego, jednoetapowego procesu produkcyjnego. Nasze działy, 
oferujące produkty z żywicy, a także gotowe, są ze sobą wertykalnie zintegrowane. Dzięki unikalnej technologii 
produkcji opakowań możemy ekonomicznie i szybko obsługiwać bardzo duże systemy. 



techno Bins™ – duże pojemniki z tworzywa o strukturze falistej do 
wielokrotnego użytku: Wytrzymałe tworzywa o strukturze falistej są odporne 
na wilgoć wszelkiego pochodzenia. Możliwość ponownego wykorzystania 
nawet setki razy. Pojemniki Techno Bins można składać i wyposażyć w wiele 
akcesoriów. Firma TCC może dostosować pojemniki Techno Bins do różnych 
zastosowań, np. do produktów w toku, zbiórek recyklingowych, dystrybucji i nie 
tylko. (Uwaga: w przypadku niestandardowych wymiarów min. 500 sztuk)

PoP – stojaki wystawowe z tworzywa o strukturze falistej: Wykonane 
z polipropylenu stojaki są trwalsze niż ich papierowe wersje i nie przewracają 
się podczas zmywania podłogi. Idealne do ponownego użytku w przypadku 
długotrwałych zastosowań, gdy istotna jest trwałość.

Packaways™ – systemy pojemników do wielokrotnego domowego 
użytku: Systemy Packways konfiguruje się bardzo szybko, są łatwe w obsłudze 
i można je złożyć na płasko, gdy nie są używane. Fantastycznie sprawdzą się w 
przypadku ciasnych pomieszczeń, przedmiotów przechowywanych sezonowo, 
studenckich przeprowadzek, pływania łódką i nie tylko. Wykonane z trwałego 
tworzywa o strukturze falistej systemy Packways są odporne na wilgoć 
wszelkiego pochodzenia. Standardowe rozmiary i kolory można znaleźć w 
witrynie www.packaways.com.

heaDsaVer™ – graficzne arkusze reklamowe : Płaskie, gładkie arkusze 
reklamowe z tworzywa o strukturze falistej, idealne do wielkoformatowych 
drukarek. Dostępne w niestandardowych rozmiarach i grubościach. Dumnie 
wykonane przez amerykańską firmę z siedzibą w stanie Texas. 

PaPierowe Pojemniki techno: Łatwe w produkcji, wstępnie 
zautomatyzowane papierowe pojemniki PressSet firmy TCC uproszczą Twoje 
linie pakowania, przyspieszając cały proces oraz zmniejszając nakłady na pracę i 
materiały związane z produkcją opakowań. Nadają się także do ponownego użytku!

Beczki hex DrUms: Niskokosztowa alternatywa dla beczek z włókna. Można 
je przechowywać złożone na płasko (10:1), zaoszczędzając przestrzeń. Beczki Hex 
Drums firmy TCC pozwalają zaoszczędzić około 40% kosztów w porównaniu do 
ich odpowiedników z włókna. Na nasze beczki Hex Drums można nanieść nadruk 
w jednym lub dwóch kolorach, także przykrywając całą ich powierzchnię, aby 
promować swoje produkty. 
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