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PRODUCTLIJN
OVERZICHT

Plastic techno Boxes™ – herbruikbare gegolfde kunststof dozen: Verlaag uw 
verpakkingskosten voor distributie naar slechts een paar cent per distributiecyclus. Reduceer 
uw ecologische voetafdruk met meer dan 80% als gerelateerd aan distributieverpakking. Techno 
Boxes doet beter werk bij het beschermen van uw producten en onze voorgeautomatiseerde 
PressSet™-technologie voor eenvoudige montage stroomlijnt uw verpakkingsbewerkingen. 

Bespaar veel geld en verplaats de wijzer voor kostenbesparingen als 
u de drie onderstaande vragen met ja kunt beantwoorden:

heRBRUiKBaRe sPiRaal: Hebt u een herbruikbare spiraal waarbij u de dozen terug kunt krijgen uit 
de praktijk en deze steeds weer overnieuw kunt hergebruiken?

De DoZen RenDaBel teRUGKRiJGen: Is retourlogistiek aanwezig, of beschikbaar, zodat u de 
dozen tijdig en rendabel kunt terugkrijgen uit de praktijk?

UW DoZen tenMinste 10 KeeR PeR JaaR heRGeBRUiKen: Voor het verkrijgen van een 
aanzienlijk investeringsrendement (ROI), moeten dozen tenminste 10 keer per jaar worden 
hergebruikt. Hoe vaker ze worden hergebruikt, des te hoger en sneller uw investeringsrendement zal 
zijn. Kunt u uw dozen tenminste 10 keer per jaar hergebruiken?

Als u de bovenstaande drie vragen met ja hebt beantwoord, dan zou u contact moeten opnemen met TCC. 
Wij kunnen u helpen bij het betekenisvol verlagen van de kosten van uw distributieverpakking, terwijl uw 
verpakkingsbedrijf wordt gestroomlijnd. Onze voorgeautomatiseerde PressSet™-dozen reduceren de tijd, 
materialen en arbeid die is verbonden aan assemblage van dozen. 

TCC is een mondiale leverancier van herbruikbare verpakking. Wij zijn de goedkope producent, en wij hebben 
het enige productieproces met hoge capaciteit en één stap ter wereld. Wij zijn verticaal geïntegreerd van hars 
tot eindproduct. Met onze eigen technologie van dozenproductie kunnen wij zeer grote systemen tijdig en 
rendabel onderhouden. 



techno Bins™ – herbruikbare gegolfde kunststof bulkbakken: Duurzaam 
gegolfd kunststof wordt niet beïnvloed door vocht of vochtigheid. Honderden 
keren herbruikbaar. Techno Bins zijn inklapbaar en kunnen met vele opties 
worden uitgerust. TCC kan uw Techno Bins aanpassen voor diverse toepassingen, 
zoals WIP; recyclingverzameling; distributie en meer. (NB: minimaal 500 stuks bij 
aangepaste groottes.)

PoP Gegolfde kunststof displays: Deze displays, gemaakt van duurzaam 
polypropyleen, gaan langer mee dan papieren displays en bieden weerstand 
tegen inklappen als gevolg van vloerreiniging. Ideaal voor hergebruik of 
toepassingen met een lange levensduur wanneer duurzaamheid benodigd is.

PacKaWaYs™ – herbruikbare systemen voor thuisopslag: Packaways kan 
direct wordt opgesteld en vlak gemaakt wanneer ze niet worden gebruikt 
voor eenvoudige opslag. Fantastisch voor nauwe woonruimtes, seizoensitems, 
verhuizingen voor school, pleziervaart en nog veel meer. Packaways, gemaakt 
van duurzaam gegolfd kunststof, wordt niet beïnvloed door vocht of vochtigheid. 
Formaten en kleuren op voorraad online beschikbaar op www.packaways.com.

heaDsaVeR™ – Bordvellen voor grafische kunst: Vlakke, gladde gegolfde 
kunststof bordvellen voor printers van groot formaat.  Aangepaste groottes en 
kwaliteiten beschikbaar. Met trots gemaakt door een Amerikaans bedrijf in de 
grootse staat Texas. 

PaPieRen DoZen Van techno: De voorgeautomatiseerde papieren PressSet-
dozen voor snelle en eenvoudige assemblage van TCC stroomlijnen uw 
bestaande verpakkingslijnen met een reductie van de tijd, materialen en arbeid 
die is verbonden aan assemblage van dozen. Tevens herbruikbaar!

hexaGonale Vaten: Een goedkoop alternatief voor solide vezelvaten. 
Ze kunnen plat worden opgeslagen, waarbij 10:1 ruimte wordt bespaard. De 
hexagonale vaten van TCC geven u een besparing van ongeveer 40% vergeleken 
met de kosten van solide vezelvaten. Onze hexagonale vaten kunnen in één of 
twee kleuren worden bedrukt met volledige dekking van flexodruk voor het 
promoten van uw producten. 
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